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АНОТАЦІЯ 

 

Комплексний навчальний посібник написаний на основі навчальної програми з 

дисципліни «судова медицина» і відповідає сучасному науково-методичну рівню, містить 

тези лекцій усіх тем навчального курсу, рисунки та схеми, практичні завдання з еталонами 

правильних відповідей для самоконтролю, перелік нормативних актів і рекомендованої 

літератури. У практикумі є тестові завдання та задачі з найважливіших напрямів судової 

експертної роботи. 

Зміст книги узгоджений з нормативним матеріалом чинним на 1 вересня 2010 року та 

стосовно модульно-рейтингової системи навчання і контролю студентів та слухачів з 

дисципліни «судова медицина». 

Адресовано студентам, слухачам та викладачам вищих юридичних навчальних 

закладів. Окрім спеціалістів (юристи, судово-медичні експерти, лікарі) посібник може бути 

корисним для усіх учасників досудових, судових розслідувань стосовно порушень карного 

чи цивільного законодавства. 

Право на це видання належить видавничій групі____________________. Відтворення 

та розповсюдження в будь-якому вигляді частини чи цілого видання можуть бути здійснені 

тільки згідно письмового дозволу власника. 

 

Авторські права застережені  
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ЗМІСТ 

 

Передмова 

Розділ 1 Програма навчальної дисципліни 

Розділ 2 Розширені тези лекцій 

 2.1 Предмет і зміст судової медицини. Процесуальні та організаційні основи судово-

медичної експертизи в Україні  

 2.2 Смерть і трупні явища, їх судово-медичне значення. Огляд і судово-медичне 

дослідження трупу 

 2.3 Судово-медична характеристика механічних ушкоджень. Причини смерті 

внаслідок травм 

 2.4 Судово-медична експертиза ушкоджень, спричинених тупими предметами. 

Падіння з висоти. Виробнича травма 

 2.5 Судово-медична експертиза ушкоджень гострими знаряддями. Додаткові 

лабораторні дослідження стосовно гострої травми 

 2.6 Вогнепальні (вогнестрільні) ушкодження. Медико-криміналістичні дослідження в 

експертній практиці 

2.7 Судово-медична експертиза транспортної травми 

 2.8 Розлад здоров’я та смерть внаслідок гострого кисневого голодування (задушення) 

 2.9 Розлад здоров’я та смерть внаслідок дії різних чинників довкілля (крайні 

температури, струм, різко змінений атмосферний тиск, променева енергія 

 2.10 Ушкодження, розлад здоров’я та смерть внаслідок дії хімічних речовин 

 2.11 Судово-медичний огляд (освідування) потерпілих, обвинувачених та інших осіб 

 2.12 Судово-медичне дослідження речових доказів біологічного походження 

 2.13 Судово-медична експертиза за матеріалами справ (кримінальних, цивільних, 

адміністративних) 

Розділ 3 Вказівки до практичних і семінарських занять 

Розділ 4 Завдання (тести та ситуаційні задачі) для стандартизованого контролю  

Список літератури 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Судова медицина – одна з обов’язкових для викладання дисциплін у навчанні 

юридичного профілю, її вивчення є складовою частиною кримінології, карного та карно-

процесуального права, інших наук спеціальної підготовки майбутніх юристів. 

Мета вивчення дисципліни «судова медицина» в юридичних вищих навчальних 

закладах – це виховання правової культури та правового самоусвідомлення студентів, 

формування раціонального мислення та ефективних дій застосування правових норм у 

практиці.  

Інтеграція в міжнародний освітній простір і впровадження принципів Болонської 

конвенції у вищу школу вимагають удосконалення навчального процесу – розробки і 

застосування модульної навчальної програми як інноваційної технології освіти. За останні 

роки з’явилось достатньо нового не тільки в організації судово-медичної експертизи, але й 

доповнились правила, інструкції, змінились нормативні документи згідно чинного 

Кримінального кодексу (2001), оновились наукові відомості, які розширили можливості 

судової експертизи.  

Вивчивши теоретичний курс, студенти юридичного фаху повинні знати сучасні 

можливості судової медицини та вміти грамотного їх застосовувати у практиці; порядок і 

правила огляду місця події та трупу на місці його знаходження; порядок огляду та правила 

вилучення речових доказів із слідами крові чи інших виділень людини; в окремих випадках 

вміти користуватись науково-технічними засобами та методиками. Оскільки сьогодні 

головним завданням вищої школи є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, ми 

вважаємо доцільним для інтенсифікації та оптимізації навчального процесу використовувати 

рисунки та схеми як під час занять, так і під час самостійної роботи студентів. 

На семінарських заняттях студенти поглиблюють, закріплюють і перевіряють свої 

знання, отримані з лекційного і самостійно опрацьованого матеріалу; розвивають творче 

мислення шляхом дискусії чи усного відтворення теми. На практичних заняттях – під час 

колективного і/чи індивідуального вивчення програмного матеріалу закріплюють теоретичні 

знання у вирішенні конкретних кримінально-процесуальних питань, які можуть виникати у 

правозахисній діяльності. 

Необхідна умова успішного вирішення тестових завдань і задач – обов’язкова 

завчасна теоретична підготовка студентів, самостійне вивчення нормативних документів, 

відповідної навчальної та наукової літератури. Еталони відповідей тестів і ситуаційних задач 

сприятимуть об’єктивній оцінці слухачами свого рівня підготовки, а викладачам – 

з’ясовувати ефективність процесу навчання, за необхідності, останній коригувати. Окрім 

цього, використання задач дозволяє отримати інформацію про обсяг знань студентів, а також 

їх вміння аналізувати реальні стандартні та нестандартні ситуації, приймати конкретні 

рішення, що свідчитиме про якість професійного рівня підготовки майбутніх юристів.  

Будемо вдячні усім за корисні поради, пропозиції, рекомендації, критичні зауваження.  
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РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета і завдання дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни 

Кримінальне та цивільне судочинство передбачає процесуальну діяльність слідчих та 

судових органів, зокрема виконання експертиз для з’ясування питань, які потребують наукові, 

технічні та спеціальні знання.  

Судова медицина це наука, яка вивчає й опрацьовує питання медичного характеру 

стосовно правосуддя та охорони здоров’я. ЇЇ практичними виконавцями є судово - медичні 

експертні заклади, діяльність яких регламентують закони нашої держави: «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» (1992), «Про судову експертизу» (1994), 

Кримінальний та Кримінально - процесуальний кодекси України, наказ №6 Міністерства 

охорони здоров’я України «Про розвиток та вдосконалення судово - медичної служби 

України» (1995). 

 

Завдання вивчення дисципліни 

Забезпечити студентів юридичного факультету теоретичними знаннями та вміннями 

для кваліфікованого виконання попереднього розслідування, досудового слідства чи інших 

слідчих дій. Навчити правильно призначати судово – медичні експертизи, формулювати 

запитання судово – медичним експертами у межах їх компетенції, а також критично 

оцінювати достовірність і повноту підсумків експертиз.  

 

Перелік дисциплін, засвоєння яких потрібні студентам для вивчення цього курсу: 
кримінальне право та процес; кримінологія; криміналістика; цивільне право і процес; 

педагогіка; кримінально - виконавче право; адміністративно-правове право і процес; судова 

експертологія. 

 

Розподіл балів, які присвоюють студентам 

Вид роботи 

Модуль  

ПМК 
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о
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Практичні 

та 

семінарські 

заняття  

10 10 10 10 10    50 

 

Таблиця академічних оцінок, за системою ECTS, балів 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Бали Оцінка за національною шкалою 

А 91-100 5 (відмінно) 

В 81-90 
4 (добре) 

С 71-80 

D 61-70 
3 (задовільно) 

E 51-60 

FX 21-50 2 (незадовільно) з повторним іспитом 

F  2 (незадовільно) 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

 Назви тем, обсяг в академічних годинах лекційних та практичних занять 

 

№

№ 
Назва теми  

лекції 
практичні 

заняття  

1 2 3 4 

1.  
Предмет і зміст судової медицини. Процесуальні та організацій-

ні основи судово-медичної експертизи в Україні 
2  

2.  

Процесуальні та організаційні основи судово-медичної 

експертизи в Україні. Нормативні акти, які забезпечують 

виконання експертиз. Об‘єкти судово-медичних експертиз 

Документація 

 2 

3.  
Смерть і трупні явища, їх судово-медичне значення. Огляд і 

судово – медичне дослідження трупу 
2  

4.  Показове судово-медичне дослідження трупу  2 

5.  
Огляд трупу на місці його знаходження. Оформлення протоколу 

огляду місця події 
 2 

6.  
Судово - медична характеристика механічних ушкоджень. При-

чини смерті внаслідок травм 
2  

7.  
Юридична кваліфікація тілесних ушкоджень. Судово – медичні 

правила їх визначення 
 2 

8.  
Судово - медична експертиза ушкоджень тупими предметами та 

гострими знаряддями  
1+1  

9.  
Вогнепальні (вогнестрільні) ушкодження. Медико-

криміналістичні дослідження в експертній практиці  
2  

10.  Судово - медична експертиза транспортної травми 2  

11.  
Розлад здоров’я та смерть внаслідок гострого кисневого голоду-

вання (асфіксія), дії різних чинників довкілля  
1+1  

12.  
Ушкодження, розлад здоров’я та смерть внаслідок дії хімічних 

речовин 
2  

13.  
Судово - медичний огляд (освідування) потерпілих, обвинуваче-

них та інших осіб 
2  

14.  
Судово – медичне дослідження речових доказів біологічного 

походження 
2  

15.  
Судово - медична експертиза за матеріалами справ 

(кримінальних, цивільних, адміністративних) 
2  

16.  
Аналіз судово - медичної документації стосовно живих осіб, 

трупів та матеріалів кримінальних справ 
 2 

 Всього: 22 10 
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Теми лекцій 

 

№№ Назва теми 

Кількість 

академ. 

годин 

1 2 5 

1.  
Предмет і зміст судової медицини. Процесуальні та організаційні ос-

нови судово-медичної експертизи в Україні 
2 

2.  
Смерть і трупні явища, їх судово – медичне значення. Огляд місця 

події і судово-медичне дослідження трупу 
2 

3.  
Судово-медична характеристика механічних ушкоджень. Причини 

смерті внаслідок травм 
2 

4.  
Судово-медична експертиза ушкоджень тупими предметами та гост-

рими знаряддями  
1+1 

5.  
Вогнепальні (вогнестрільні) ушкодження. Медико-криміналістичні 

дослідження в експертній практиці  
2 

6.  Судово - медична експертиза транспортної травми 2 

7.  
Розлад здоров’я і смерть внаслідок гострого кисневого голодування 

(асфіксія), дії різних чинників довкілля 
1+1 

8.  
Ушкодження, розлад здоров’я та смерть внаслідок дії хімічних речо-

вин 
2 

9.  
Судово-медичне обстеження (освідування) потерпілих, обвинуваче-

них та інших осіб 
2 

10.  
Судово – медичне дослідження речових доказів біологічного 

походження  
2 

11.  
 Судово-медична експертиза за матеріалами справ (кримінальних, 

цивільних, адміністративних) 
2 

 Всього: 22 

 

 

 Теми практичних занять 

 

№№ Назва теми 

Кількість 

академ. 

годин 

1 2 4 

1.  

Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи в 

Україні. Нормативні акти, які забезпечують їх виконання. Об’єкти 

судово - медичних експертиз. Документація  

2 

2.  Показове судово - медичне дослідження трупу 2 

3 
Огляд трупу на місці його знаходження. Оформлення протоколу 

огляду місця події 
2 

4 
Юридична кваліфікація тілесних ушкоджень. Судово – медичні 

правила їх визначення 
2 

5 
Аналіз судово-медичної документації стосовно живих осіб, трупів, 

матеріалів кримінальних справ 
2 

 Всього: 10 
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Мета теоретичного викладання судової медицини  

Після прочитаних лекцій студенти повинні  

знати: 
- предмет судової медицини, його завдання, законодавчі і процесуальні можливості 

виконання експертиз; 

- порядок призначення і здійснення судово - медичних експертиз в кримінальному і 

цивільному процесах; 

 вміти:  

- кваліфіковано формулювати питання, які потрібно вирішити під час судово-

медичної експертизи та об’єктивного оцінювати висновки цих експертиз; 

- відрізняти медичну оцінку осіб різного віку та стосовно різних захворювань. 

 

Мета практичного викладання судової медицини  

Після практичних і семінарських занять студенти повинні 

знати: 

- загальнотеоретичні проблеми судової медицини, процесуально - організаційні 

основи діяльності судово - медичної служби в Україні та за кордоном;  

- види експертиз та порядок їх призначення згідно чинного законодавства; підстави 

для виконання судово - медичної експертизи (дослідження) трупу, живої особи, речових 

доказів; види слідчих дій; вимоги до оформлення судово –медичної документації; значення 

дослідження одягу під час зовнішнього огляду трупу до розтину; перелік додаткових 

досліджень, які використовують під час судово - медичних експертиз (дослідження, 

освідування); методи знаходження, вилучення, пакування речових доказів на місці події, під 

час освідування чи інших слідчих дій; 

вміти: 

- здійснювати огляд, опис трупу на місці події або його знаходження, огляд та опис 

речових доказів біологічного (людського) походження з повноцінним забором для наступних 

експертних досліджень; 

- правильно формулювати запитання для судово - медичного експерта, чітко 

розуміючи межі компетенції та можливості експертів; 

- юридично правильно оцінювати результати судово - медичної експертизи 

(дослідження, освідування), а також знайдених та досліджених речових доказів біологічного 

походження 
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 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

 Назви тем, обсяг в академічних годинах лекційних та практичних занять 

№

№ 
Назва теми 

лекції практичні 

1 2 3 4 

1.  

Предмет і зміст судової медицини. Процесуальні та органі-

заційні основи судово - медичної експертизи в Україні. 

Об’єкти судово-медичної експертизи. Документація. 

Смерть, трупні явища  

2  

2.  
Судово - медичний розтин. Методика зовнішнього огляду 

трупа на місці його знаходження  
 2 

3.  

Судово - медична характеристика механічних ушкоджень. 

Причини смерті внаслідок травм. Судово-медична експер-

тиза ушкоджень, спричинених гострими знаряддями та 

тупими предметами. Вогнепальні ушкодження. Розлад 

здоров’я та смерть внаслідок дії чинників довкілля  

2  

4.  

Судово – медичний огляд живих осіб; підстави та 

методика виконання. Вирішення ситуаційних задач 

стосовно визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень  

 2 

5.  

Розлад здоров’я і смерть внаслідок гострого кисневого го-

лодування (асфіксія). Ушкодження, розлад здоров’я та 

смерть у результаті дії хімічних речовин  

2  

6. 

7. 

 

Судово - медичний огляд (освідування) живих осіб. Судо-

во - медичне дослідження речових доказів біологічного 

походження 

Судово - медична експертиза за матеріалами справ 

(кримінальних, цивільних, адміністративних)  

2+2  

 Всього: 10 4 

 

Теми лекцій 

№№ Назва теми 

Кількість 

академ. 

годин 

1.  

Предмет і зміст судової медицини. Процесуальні та організаційні ос-

нови судово - медичної експертизи в Україні. Об’єкти судово-медич-

ної експертизи. Документація. Смерть, трупні явища 

2 

2.  

Судово - медична характеристика механічних ушкоджень. Причини 

смерті внаслідок травм. Судово медична експертиза ушкоджень, 

спричинених гострими знаряддями та тупими предметами. Вог-

непальні ушкодження. Розлад здоров’я та смерть внаслідок дії 

чинників довкілля  

2 

3.  

Розлад здоров’я і смерть внаслідок гострого кисневого голодування 

(асфіксія). Ушкодження, розлад здоров’я та смерть внаслідок дії хі-

мічних речовин  

2 

4.  
Судово - медичний огляд (освідування) живих осіб. Судово - медич-

не дослідження речових доказів біологічного походження 
2 

5.  
Судово - медична експертиза за матеріалами справ (кримінальних, 

цивільних, адміністративних) 
2 

 Всього: 10 
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Теми практичних занять 

 

№№ Назва теми 
Кількість 

годин 

1.  Судово – медичний розтин. Методика зовнішнього огляду трупа на 

місці його знаходження  
2 

2.  Судово - медичний огляд (освідування) живих осіб, підстави та 

методика виконання. Вирішення ситуаційних задач стосовно 

визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень  

2 

 Всього: 4 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС 

 

Предмет і зміст судової медицини. Процесуальні та організаційні основи 

 судово - медичної експертизи в Україні 

 

Термін «експертиза». 

Експертиза в кримiнальному та цивiльному судочинствi. Предмет, метод i система 

судової медицини. 

Зв’язок судової медицини з іншими науками. 

Процесуальнi та органiзацiйнi основи судово - медичної експертизи в Українi. 

Нормативнi акти, які регламентують дiяльнiсть судово - медичних закладів та судово - 

медичних експертiв. 

Судово - експертна діяльність спеціаліста під час дізнання, досудового слідства та в 

суді. Види судово - медичної експертизи: первинна, повторна, додаткова; одноосібна, 

комісійна; комплексна. 

Об’єкти судово - медичної експертизи. Підстави для обов’язкового призначення та 

виконання судово - медичної експертизи. 

Судово - медична документація. Підсумок «Висновку» експерта як доказ у справах 

стосовно злочинів проти особи. 

 

Смерть і трупні явища, їх судово – медичне значення. Огляд і судово- 

медичне дослідження трупу 

 

Умирання та смерть. Межа можливості збереження життя. Термінальний стан. Права 

людини. Труп як донор. Евтаназiя. Судово - медична класифiкацiя смертi. Проблема 

визначення самогубства, вбивства, нещасного випадку. Констатацiя факту смертi, її ознаки.  

Iмовiрнi та достовiрнi ознаки смертi. 

Раннi трупнi явища (охолодження трупу, трупнi плями, трупне заклякання, зовнiшнi 

ознаки висихання, автолiз). 

Пiзнi трупнi явища (гниття, мумiфiкацiя, жировiск, торфяне дублення та iншi види 

природної консервацiї трупу). Руйнування трупу комахами та хребетними тваринами, 

експертне значення. 

З’ясування часу настання смертi під час зовнiшнього огляду трупа та його експертизi. 

Визначення давностi поховання трупу після його ексгумацiї за кiстковими рештками. 

Особливостi огляду та головнi питання, які вирішують під час зовнiшнього огляду трупа. 

Підстави для судово - медичного дослiдження трупу, документацiя. Судово - медичний 

розтин померлої особи в стаціонарі, якщо порушена кримінальна справа проти медичного 

персоналу закладу.  

Термін «дитиновбивство». Причини насильної та ненасильної смертi плодiв та новона-

роджених. Судово - медичнi критерiї новонародженостi, живонародженостi, життєздатностi 

тощо. 

 Дiагностичнi можливостi судово - медичного дослiдження ексгумованого трупу. 
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Судово-медична характеристика механічних ушкоджень. Причини смерті 

внаслідок травм 

 

Загальнi питання про механiчнi ушкодження, травму, травматизм, судово-медичну 

травматологiю, навмисне вбивство. Види травматизму. 

Терміни «тiлеснi ушкодження», «ступiнь тяжкостi тiлесних ушкоджень». 

 Питання, вирішення яких є компетенцією лiкарiв, судово - медичних експертів під час 

дослiдження ушкоджень i смертi внаслідок них. 

 Судово - медична класифiкацiя ушкоджень та їх види, ознаки й походження, усклад-

нення та причини смертi внаслідок механiчних ушкоджень.  

Завдання та способи дослiдження ушкоджень. Лабораторнi методи дослiдження 

ушкоджень. 

Прижиттєвi та посмертнi (навмиснi i випадковi) тiлеснi ушкодження, послiдовнiсть їх 

спричинення. Вiдмiннiсть прижиттєвих ушкоджень на трупi та спричинених пiсля смертi. 

Визначення здатностi до самостiйної дiї після отриманих смертельних ушкоджень. 

Судово - медичне з’ясування ступеня тяжкостi тiлесних ушкоджень. 

 

Судово-медична експертиза ушкоджень, спричинених тупими предметами та гос-

трими знаряддями 

 

Ушкодження, якi спричиняють частини тiла людини, знаряддя та зброя у руках 

людини, а також, отримані на виробництвi. Механiзм дiї тупого предмету на тканини. 

Ушкодження внаслідок падiння з висоти на площину: види падiнь, механiзм 

виникнення ушкоджень залежно вiд висоти, виду падiння тощо. 

Падiння на сходах багатоповерхових будинкiв. 

Лабораторнi дослiдження ушкоджень, спричинених тупими предметами. 

 Гострi знаряддя та їх класифiкацiя. Механiзми утворення ушкоджень гострими 

знаряддями та їх морфологiчна характеристика.  

 З’ясування особливостей знарядь за ушкодженнях на одязi та тiлi людини.  

 Особливостi ушкоджень гострими предметами або знаряддями, якi спричиненi 

власноруч чи сторонньою рукою. 

 Лабораторне дослiдження механiчних ушкоджень гострими знаряддями під час 

судово - медичного дослiдження живої особи чи трупу. 

 

Вогнепальні (вогнестрільні) ушкодження.  

Медико - криміналістичні дослідження в експертній практиці 

 

Вогнепальна зброя та її види. Механiзм дiї вогнепального снаряду або його частин на 

одяг, тканини та органи людини. Ознаки вогнепальних ушкоджень та їх особливостi залежно 

вiд листанції пострiлу. 

Визначення напрямку пострiлу. З’ясування виду та зразку вогнепальної зброї по 

ушкодженнях. Судово - медичне визначення кульових поранень, особливостi ушкоджень 

внаслідок пострiлів через перешкоду та деформованими кулями. 

Ушкодження внаслідок пострiлу гумовими кулями, кулями, які розчиняються i мiстять 

швидкодiючу отруйну речовину. 

Ушкодження дробовими (картечними) набоями внаслідок пострiлу з мисливської 

рушницi. Визначення дистанцiї пострiлу з мисливської зброї. 

Ушкодження внаслідок пострiлів з автоматичної зброї, з нетипової саморобної та 

пневматичної зброї. Поранення внаслідок пострiлу холостим набоєм з вогнепальної зброї. 

Ураження газовою зброєю. 

Ураження внаслідок вибуху. 

Значення огляду одягу під час експертизи вогнепальних ушкоджень. 

Лабораторнi дослiдження вогнепальних ушкоджень одягу та трупу. 
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Судово - медична експертиза транспортної травми 

 

 Транспортна травма, її класифiкацiя, мiсце в структурi насильної смертi. 

Автомобiльна травма, її види. Особливостi ушкоджень i механiзм їх виникнення під 

час автомобільної травми.  

Значення огляду мiсця дорожньо – транспортної подiї, особливостi виконання огляду 

події у мiстах. Огляд транспортних засобiв, ушкоджень i слiдiв на одязi під час судово - 

медичної експертизи автомобiльної травми, їх значення у розслiдуванні. 

Мотоциклетна, трамвайна та iншi види травм. 

Залiзнична травма та її види. Умови спричинення ушкоджень, їх особливості. 

Авiацiйна травма та її види. Особливостi судово - медичного огляду мiсця катастрофи, 

судово - медичної експертизи трупiв та значення цього для з’ясування причини авiацiйної 

подiї. 

Травматизм на водному транспортi. 

Лабораторне дослiдження трупу та речових доказiв транспортної травми. 

 

Розлад здоров’я і смерть внаслідок гострого кисневого 

 голодування (асфіксія) та дії різних чинників довкілля (крайні температури, 

струм, різко змінений атмосферний тиск, променева енергія) 

 

 Терміни «гіпоксія», «асфiксiя» та «механiчна асфіксія». Види кисневого голодування. 

Загальнi ознаки задушення під час зовнiшнього та внутрiшнього дослiдження трупу. 

Судово - медична характеристика ознак повiшення та задушення петлею. Значення 

огляду мiсця подiї та трупу. Значення огляду петлі та її вузлiв. Відмінності странгуляцiйної 

борозни під час повiшення i задушення петлею. Сучаснi методи дослiдження странгуляцiйної 

борозни та визначення її прижиттєвостi. 

Судово - медичне визначення задушення руками (рукою), особливостi механiчних 

ушкоджень такого виду смертi. 

Закриття отворiв носа та рота. Закриття просвiту дихальних шляхiв стороннiми 

тiлами. 

 Загальна та мiсцева дiя високої температури на шкіру людини. Ознаки прижиттєвої 

дiї рiзних джерел високої температури. Причини смертi внаслідок опiкової травми. 

Експертиза обгорiлих трупiв, знайдених на місці пожежі. 

Загальна та мiсцева дiя низької температури на людину. Ознаки смертi внаслідок 

переохолодження органiзму. Змiни, які виникають після замерзання чи вiдтанення 

(розморожування). 

Ушкодження внаслідок дiї технiчної та атмосферної електрики. Умови, що сприяють 

електротравмi. Ознаки дiї електричного струму. Лабораторнi дослiдження та їх значення у 

розслiдуванні таких випадкiв. 

Види променевої енергiї. Термін «променева хвороба». Ознаки її розпізнавання на 

трупi. Особливостi огляду мiсця подiї, якщо умови смерті схожі на аналогічні внаслідок дії 

проникаючої радiацiї. 

Ушкодження та смерть внаслідок рiзких змiн атмосферного тиску. Особливостi 

визначення дiї на органiзм людини великого та низького тиску. 

Хворобливi розлади та смерть внаслідок перевтоми (фiзичне перевантаження). 

Особливостi огляду мiсця подiї внаслідок дiї чинників довкілля. 

  

 Ушкодження, розлад здоров’я та смерть внаслідок дії хімічних речовин 

 

Терміни «отрута», «отруєння» та «токсикологія». Судово - медична класифiкацiя 

отруєнь. Умови дiї отрут та їх походження. 

Дiагностика iнтоксикацiї (самоотруєння) та джерела доказiв отруєння: обставини 

подiї, судово - медичне дослiдження трупу, його вiдмiнностi вiд iнших видiв судово - медич-

ного розтину. 
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Лабораторнi дослiдження, їх значення під час експертизи отруєнь з обов’язковою 

критичною оцінкою результатів. 

Порядок вилучення, пакування, скерування отруйних речовин, блювотних i калових 

мас, внутрiшнiх органiв, тканин i рiдин трупу людини для судово -токсикологiчного дослiд-

ження. 

Судово - медична дiагностика отруєння етиловим алкоголем i його сурогатами. 

Судово - медична експертиза стосовно отруєнь їдкими, деструктивними, кров’яними, 

функцiональними отрутами та отрутохiмiкатами. 

Харчовi отруєння, обставини подiй, причини, їх види та система підтвердження. 

Особливостi огляду мiсця подiї, якщо обставини смерті схожі на отруєння. 

 

Судово - медичний огляд (освідування) потерпілих, обвинувачених та 

 інших осіб 

 

Підстави та порядок виконання судово - медичної експертизи стосовно живих осiб. 

Права людини як об’єкту судово - медичного дослiдження.  

Судово - медична експертиза з’ясування стану здоров’я, втрати працездатностi, 

удаваних i штучних хвороб, самокалiчення. 

Судово - медична експертиза спірного статевого стану i статевих злочинiв: 

зґвалтування, розбещення неповнолiтнiх. Насильний статевий акт. 

Лабораторнi методи, якi використовують під час судово - медичної експертизи щодо 

статевих злочинів. 

Експертиза стосовно зараження венеричними хворобами та ВIЛ-iнфекцiєю (СНIДом). 

Судово - медична експертиза шлюбу. Штучне заплiднення. Стерилiзацiя.  

Законодавча регламентація переривання вагітності. Термін «кримiнальний аборт». 

Наслiдки кримінального аборту. 

Способи переривання вагітності за допомогою механiчних, термiчних i хiмiчних 

засобiв. Дослiдження вагiтних жiнок, передчасного переривання вагiтностi (аборт) та 

колишніх пологів.  

 

Судово - медичне дослідження речових доказів біологічного походження 

 

Термін «речовий доказ». 

Пошук, порядок вилучення, пакування слiдiв бiологiчного походження для судово - 

медичного дослiдження. 

Експертиза кровi та її слiдiв. Питання, якi вирішують під час експертизи кровi. 

Методи, які використовують під час лабораторних дослiджень кровi для з’ясування її 

видової, групової та статевої належностi. 

Принципи та можливостi судово - медичної експертизи кровi у випадках спiрного 

батькiвства, материнства та замiни дiтей. Генотипоскопiя («ДНК-дактилоскопiя») в судовiй 

медицинi. 

Принципи та можливостi експертизи сперми, слини, волосся, вмiсту молочних залоз 

жiнки, поту та iнших бiологiчних об’єктiв: питання, якi вирiшує експертиза. 

Судово - цитологiчнi дослiдження: об’єкти, можливості виконання. 

Експертиза нашарувань на знаряддях, якими спричинили травму. 

Медико - кримiналiстичні дослідження: об’єкти, можливості виконання. 

 

Судово - медична експертиза за матеріалами справ (кримінальних, цивільних, 

адміністративних) 

 

 Кримiнальна (судова) справа як об’єкт вивчення судово - медичними експертами: 

пiдстави, особливостi виконання, нормативне забезпечення. 

Терміни «медична етика» та «деонтологія». Етичні та деонтологічні основи 

професійної діяльності лікаря. 
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Процесуальнi норми, пiдстави, порядок та судово - медичні iнстанцiї, у яких 

виконують експертизи. 

«Основи законодавства про охорону здоров’я України» (1992). 

Лiкарська помилка, нещасний випадок, проступок, умисел у дiяльностi медичного 

працiвника. Дiї лiкаря в умовах крайньої необхiдностi. Лiкарська таємниця. 

Вiдповiдальнiсть за професiйнi та професійно – посадовi правопорушення медичних 

працiвникiв згідно Кримiнального кодексу України. 

 

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ 

 

1. Предмет і зміст судової медицини, її завдання. 

2. Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи. 

3. Побудова судово-медичної служби в Україні. 

4. Права, обов’язки та відповідальність судово-медичного експерта та лікаря-

експерта. 

5. Об’єкти судово-медичної експертизи. Вимоги до оформлення документації. 

6. «Життя», «смерть», їх визначення. Етапи настання смерті. 

7. Трупні плями та їх судово-медичне значення.  

8. Судово – медичне значення трупного задубіння.  

9. Охолодження трупу та особливості визначення давності настання смерті.  

10.  Пізні трупні явища, їх види. 

11. Трупне гниття, етапи його розвитку та судово-медичне значення. 

12.  «Консервуючі» природні трупні явища. 

13.  Підстави для виконання судово-медичного розтину. 

14.  Перелік питань слідчого до судово - медичного експерта під час судово-

медичного дослідження трупу. 

15.  Особливості дослідження трупу невідомої особи. 

16.  Визначення терміну «раптова смерть», медично - соціальні причини. 

17.  Роль лікаря - фахівця під час огляду трупа на місці його знаходження. 

18.  Визначення термінів «механічне ушкодження», «тілесне ушкодження», «травма», 

«травматизм». 

19.  Питання, що вирішують стосовно механічних ушкоджень, під час судово – 

медичного дослідження. 

20.  Види ушкоджень. 

21.  Садна, синці, механізм їх утворення та судово - медичне значення.  

22.  Види ран, поранень, їх судово-медичне значення.  

23.  Забійні рани, їх ознаки, види, особливості залежно від виду травмуючого 

предмету. 

24.  Переломи плоских та трубчастих кісток, механізми їх утворення. 

25.  Причини смерті внаслідок ушкоджень. 

26.  Особливості ушкоджень у результаті падіння особи з висоти. 

27.  Автомобільна травма, класифікація, види ушкоджень. 

28.  Залізнична травма, її види. Особливості ушкоджень такої травми.. 

29.  Гострі знаряддя, їх класифікація. Види ушкоджень внасдідок дії таких знарядь. 

30.  Колоті та колото - різані рани, їх судово-медичне значення.  

31.  Різані та рубані рани, їх судово-медичне значення. 

32.  Питання, які вирішують судово - медичні експерти під час дослідження ран 

внаслідок дії гострих знарядь. 

33.  Класифікація ручної стрілецької вогнепальної зброї. 

34.  Види набоїв, їх кінетична енергія. Кореляція енергії та особливостей ушкоджень. 

35.  Кульове вогнепальне поранення, його елементи та особливості. 

36.  Судово-медичне визначення дистанції пострілу. 

37.  Кульове вогнепальне поранення здійснене упритул. 

38.  Особливості кульового вогнепального поранення з близької дистанції пострілу. 
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39.  Кульове вогнепальне поранення внаслідок пострілу з неблизької дистанції. 

40.  Визначення напрямку раневого каналу вогнепального поранення, напрямку 

пострілу. 

41.  Ушкодження внаслідок вибухів мін, снарядів, запалів. 

42.  Ушкодження дробовим набоєм, визначення відстані пострілу у випадках 

дробових поранень. 

43.  Медично - криміналістичні та інші лабораторні дослідження вогнепальних 

ушкоджень. 

44.  Терміни «киснева недостатність», «асфіксія». Види та класифікація асфіксії.  

45.  Загальноасфіксичні ознаки, їх судово-медичне значення. 

46.  Класифікація механічної асфіксії. 

47.  Повішення та задушення петлею, їх ознаки й відмінності. 

48.  Судово – медичні особливості задушення руками. 

49.  Обтураційні види асфіксії. 

50.  Судово - медична діагностика утоплення. 

51.  Розлад здоров’я та смерть внаслідок дії технічного струму. 

52.  Розлад здоров’я та смерть внаслідок дії блискавки. 

53. Смерть у результаті дії високої температури. Судово-медичні ознаки термічних 

опіків, відмінності дії полум’я та окропу. 

54.  Судово - медичне дослідження обгорілих трупів. 

55.  Судово - медична діагностика смерті внаслідок переохолодження тіла людини. 

56.  Терміни «отрута», «отруєння», «токсикологія».  

57.  Класифікація отруєнь. 

58.  Особливості огляду місця події, схожого на отруєння. 

59.  Особливості ексгумації трупу внаслідок отруєння. 

60.  Отруєння етиловим алкоголем і його сурогатами. 

61.  Отруєння оксидом вуглецю, його ознаки. 

62.  Отруєння наркотиками. 

63.  Харчові отруєння, їх види, класифікація, регламентація згідно чинного 

законодавства. 

64.  Юридична класифікація тілесних ушкоджень. 

65.  Тяжкі тілесні ушкодження, ознаки. 

66.  Природа небезпеки для життя та її визначення під час з’ясування тяжких тілесних 

ушкоджень. 

67.  Тілесні ушкодження середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, їх ознаки. 

68.  Підстави судово - медичного огляду живих осіб. Організація огляду, методи та 

документація. 

69.  Терміни «стійка та тимчасова втрата працездатності», «каліцтво», «інвалідність», 

їх судово - медичне визначення. 

70.  Визначення «симуляції», «агравації», «дисимуляції», «калічення». 

71.  Статеві стани як об’єкти судово - медичного дослідження живої особи, їх види. 

72.  Статеві злочини, їх види, особливості судово-медичної експертизи. 

73.  Визначення термінів «зґвалтування», «розбещення», «насильне мужелозство». 

74.  Термін «дитиновбивство», види цього злочину. 

75.  Судово - медична діагностика «живонародженості», «життєздатності», зрілості 

дитини. 

76.  Особливості огляду місця події стосовно дитиновбивства. 

77.  Правила вилучення та скерування речових доказів для лабораторного 

дослідження в обласному бюро судово - медичної експертизи. 

78.  Головні питання, які вирішують під час дослідження плям крові. 

79.  Особливості судово - імунологічного дослідження волосся, сперми, сім’ яних 

рідин. 

80.  Види венеричних захворювань, зараження ВІЛ-інфекцією, судово - медичні 

аспекти їх визначення. 
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81.  Види судово - медичної експертизи за матеріалами слідчих та судових справ, 

підстави, особливості. 

82.  Види відповідальності медичних працівників за професійні та посадові 

правопорушення. 

83.  Особливості судово - медичної експертизи безпосередньо під час судового 

слухання. 

84.  Удавані і штучні хвороби, їх судово - медичне визначення. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗШИРЕНІ ТЕЗИ ЛЕКЦІЙ 
 

2.1. Предмет і зміст судової медицини. Процесуальні та організаційні основи судово-

медичної експертизи в Україні 
 

Україна з перших кроків державотворення оголосила пріоритетність інтересів 

людини. Це отримало віддзеркалення в законодавчих актах, які регламентують права 

громадян щодо охорони здоров'я, захисту від різноманітних посягань. У Конституції 

задеклароване наступне «...людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» (ст.3, розділ 1), «...кожен має 

право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування...». Основи 

законодавства України про охорону здоров'я також стверджують, «…кожна людина має 

природне невід'ємне та непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство та держава 

відповідальні перед нинішнім і майбутнім поколінням за рівень здоров'я і збереження 

генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності 

держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту та відпочинку населення, вирішення 

екологічних проблем, удосконалення медичної допомоги та впровадження здорового 

способу життя». 

Одна з форм утвердження права людини на охорону власного здоров'я та життя від 

різноманітних дій, вчинення насилля, злочинних посягань - виконання різних видів експертиз. 

Багато видів людської діяльності мають безпосереднє відношення до людини, але тільки 

лікарі, юристи й педагоги поєднані з долею людини. Судова медицина - медична дисципліна, 

яка органічна з загальною медициною, застосовує у своїй роботі методи і досягнення усіх 

галузей медичної науки і збагачує її новими дослідженнями. Разом з тим, вона нерозривна і з 

юриспруденцією. Відповідно до кримінального права судова медицина розробляє медичні 

дані, які стосуються статей, що захищають тілесну недоторканість громадян, їх життя і 

здоров'я, а відповідно до цивільного права - статей про права і обов'язки громадян. 

Судова медицина на всіх етапах свого історичного розвитку віддзеркалює державно-

правову систему, яку вона обслуговує. Це галузь медицини, яка розвивається з побудовою 

державності відповідно до правових норм про тілесну недоторканість громадян, їх права та 

обов'язки. Залежно від ступеня розвитку держави виникає і зростає потреба в спеціальних 

медичних знаннях для з’ясовування злочинів проти осіб. Це стосується не тільки стосунків 

між громадянами на побутовому рівні або конфліктів на роботі, але і злочинів або 

правопорушень у взаємовідносинах між людиною і представниками державних установ, 

суспільних організацій та політичних осередків. Доказом цього є розкриття злочинів, 

пов'язаних з війнами, діяльністю тоталітарних режимів сьогодення. Знання основ судової 

медицини необхідні для юриста, як представника розслідування та суду. Використовуючи ці 

знання, він повинен вміло, лаконічно та раціонально сформулювати питання експертові, 

правильно скласти план розслідування чи розгляду. Висновок експерта представник слідчих 

органів повинен критично оцінити; у сумнівних випадках щодо правильності та повноти 

отриманих даних він зобов'язаний ужити заходів для уточнення чи зміни запитань, 

призначаючи додаткову чи повторну експертизу, направляючи нові речові докази, або 

залучаючи експерта до інших слідчих дій. Для цього необхідно знати можливості судово-

медичної експертизи, сучасні методи дослідження.  

Вивчення судової медицини майбутніми лікарями визначається положенням про те, 

що будь якого лікаря згідно Кримінально-процесуального кодексу України може бути 

залучено як фахівця до участі в слідчих діях і виконання судово-медичної експертизи. 

Знання з судової медицини збагачують підготовку лікарів усіх спеціальностей, сприяючи 

формуванню у них експертного мислення. Етика і деонтологія судово-медичного експерта 

має свої особливості. Крім загальної медичної етики, яка є частиною його професійної 

діяльності і регламентована законом, судовий медик постійно контактує з працівниками-

колегами, зі співробітниками правоохоронних органів. Постійно виконується робота з 

незвичними для інших лікарів об'єктами, які в силу різних ситуацій стають жертвами 

несподіваних, конфліктних чи трагічних обставин. Діяльність судово-медичного експерта 
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має низку деонтологічних сторін: стосунки з потерпілим, обвинуваченим, підозрюваним; 

родичами особи, яка загинула внаслідок убивства чи самогубства, або померла раптово; 

колегами, лікуючим лікарем; працівниками правоохоронних органів у ході експертизи, а 

також поведінка експерта під час огляду місця події, судових засідань чи процесів. 

М. І. Райський (1961) вважав, що є три етапи становлення судової медицини в 

Європі. Перший етап це окремі, а у XI—ХІІІ ст. частіші залучення судовою владою лікарів 

до вирішення питань медичного характеру. Другим важливим етапом є фіксація в Кодексі 

«Кароліна» (XVI ст.) положення щодо обов'язкової участі лікарів під час процесу 

судочинства. Третій етап - набуття знань, досвіду, вмінь із узагальненням та систематизацією 

їх в окрему дисципліну — судова медицина. 

Сучасна судова медицина працює для потреб правоохоронних установ та суду, її 

окремі розділи розроблені відповідно до норм Кримінального і Цивільного Кодексів; як 

державна медична установа, вона обслуговує міністерство юстиції, прокуратури, слідчих 

УВС та служби безпеки, але організаційно перебуває у структурі органів охорони здоров'я. 

Судово-медична експертиза є одною з видів судової експертизи. Для вирішення питань, які 

потребують глибоких спеціальних знань, представник судово-слідчих органів згідно статті 

75 Кримінально-процесуального кодексу України запрошує спеціаліста з тої чи іншої 

галузей наук або мистецтва, які мають конкретні наукові, технічні або інші спеціальні 

знання. Такого спеціаліста називають експертом. Якщо, за даними попереднього слідства, 

виникає підозра або факт злочину проти особи, її здоров'я і життя, проти її статевої 

недоторканості з метою дослідження запрошують лікарів, які є судовими медиками. 

Виконання судово-медичної експертизи є обов'язковим згідно статті 76 Кримінально-

процесуального України «...для встановлення причини смерті; для встановлення тяжкості і 

характеру тілесних ушкоджень; для встановлення статевої зрілості; для встановлення віку 

підозрюваного або обвинуваченого...» У нашій державі згідно Закону про судову експертизу, 

Основ законодавства про охорону здоров'я в Україні судово-медичні функції виконують 

штатні судово-медичні експерти в ранзі посадових осіб, професорсько-викладацькі, наукові 

працівники кафедр і курсів судової медицини, медичних вищих навчальних закладів; 

науковці, які практикуються в судово-медичних дослідженнях. 

Згідно наказу Міністерства охорони здоров”я «Про розвиток та вдосконалення 

судово-медичної служби України» (№6 від 17.01.1995.) судово-медичні заклади організовані 

за територіальним принципом. У цю систему, на відміну від більшості інших держав Європи, 

закладений принцип залежності судово-медичної служби від органів правосуддя та охорони 

здоров”я; крім цього, служба повинна бути матеріально незалежною від наслідків справи.  

Структура судово-медичної експертної служби в Україні. Перша інстанція - 

районні, міжрайонні та міські судово-медичні експерти, які виконують службові обов'язки в 

межах території обслуговування, а саме здійснюють судово-медичні огляди, судово-медичні 

розтини, виїзди на місця подій, беруть участь у судових засіданнях. Друга інстанція - 

обласний судово-медичний експерт, в республіці Крим - республіканський судово-медичний 

експерт. Обласний судово-медичний експерт очолює обласне бюро судово-медичної 

експертизи, яке підпорядковане головному управлінню охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації. До завдань обласного судово-медичного експерта входить: організація судово-

медичних експертиз в області; керівництво роботою експертів і контроль за роботою відділів 

обласного бюро. Крім того, лікарі - судово-медичні експерти мають ще одне завдання: у ході 

виконання експертної роботи з”ясовувати дефекти надання медичної допомоги, що є одним з 

елементів підвищення якості лікарської допомоги в сенсі профілактики захворювань, 

покращення умов праці та побуту. Обласні судово-медичні бюро побудовані наступним 

чином: організаційно-методичний відділ з експертним відділом; відділення експертизи 

потерпілих, обвинувачених та інших осіб; відділення експертизи трупів; відділ судово-

медичної експертизи речових доказів. В останньому є такі відділення - судово-

токсикологічне, судово-імунологічне, судово-цитологічне, судово-гістологічне, медично-

криміналістичне. Третя інстанція - Головне бюро судово-медичної експертизи, яке очолює 

головний судово-медичний експерт Міністерства охорони здоров’я України; йому 

підпорядковані обласні судово-медичні експерти, а через уряд республіки Крим - 
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республіканський судово-медичний експерт Криму. 

Судово-медична документація. В усіх випадках експертизу здійснюють тільки за 

пропозицією представника слідчих чи судових органів. На власний розсуд або за бажанням 

наприклад, потерпілого, її не виконують. Оскільки цей процес є юридичним актом, у кінці 

оформляють відповідні судово-медичні документи. Слідчий прокуратури, УМВС, служби 

безпеки, прокурор, представник суду, дізнавач зобов‘язані порушити справу, дати 

потерпілому, свідку або іншій особі чи власноручно постанову (ухвалу) про призначення 

експертизи або скерування для судово-медичного дослідження. Особи, які здійснюють слідчі 

дії, в супровідному документі повинні викласти обставини справи, перелічити запитання, які 

входять у компетенцію експерта та потребують вирішення. Для судово-медичного розтину: 

причина і час настання смерті; локалізація ушкоджень, механізм їх утворення, ступінь 

тяжкості, причинно-наслідковий зв'язок із смертю тощо. 

Якщо судово-медичний експерт або лікар-експерт отримує постанову (ухвалу), тоді 

після судово-медичної експертизи оформляє документ «Висновок експерта», а при 

отриманні скерування – «Акт судово-медичного дослідження». Ці документи складаються з 

трьох частин: вступу, описової (дослідницької) частини, які разом називаються - протоколом 

і третьої частини – висновку (підсумку), який фактично є науково -обгрунтованими 

відповідями на запитання слідчого. 

Експертна робота буває одноосібна та комісійна: до складу комісії входить три чи 

більше судово-медичних експертів. Існують такі форми: первинна, додаткова і повторна. Під 

час первинних судово-медичних експертизах відбувається перше, частіше єдине, дослідження 

об'єкту - живої особи, трупу, будь яких речових доказів (кров, слина, відкушений харчовий 

продукт з слідами від зубів тощо). Іноді після первинної експертизи необхідні додаткові 

дослідження, консультації спеціалістів, тоді виконання експертизи має декілька етапів. 

Додаткову експертизу виконує частіше судово-медичний експерт, який виконував первинну, 

спочатку досліджує об”єкт, складає висновок, як після первинної, а в процесі розслідування, 

ознайомлення з матеріалами справи формулює остаточні висновки. Повторну експертизу 

здійснюють у випадках, коли первинна неповна і некваліфікована, що не задовольняє органи 

слідства або суду, чи суперечить іншим доказам справи. Така експертиза буває завжди 

комісійною і комплексною (комісія, в склад якої крім судово-медичних експертів, входять 

спеціалісти з інших галузей медицини або інших галузей знань).  

Об’єктами судово-медичних досліджень, у т.ч. судово-стоматологічних експертиз, є 

живі особи, трупи людей, речові докази біологічного походження, рештки трупу, медичні 

документи слідчих і судових справ. Найчастіше здійснюють експертизу живих осіб, це 

становить близько 80% роботи загального судово-медичного експерта. Експертизу трупів - у 

14-16% випадків, вони складніші та відповідальніші, оскільки судовий медик повинен 

підтвердити або заперечити можливість найтяжчого злочину - вбивства. Експертизу речових 

доказів, матеріалів кримінальних та інших справ виконують експерти обласних бюро і вищих 

інстанцій. Жива особа це потерпілий, обвинувачений або інша особа. Згідно статистичних 

даних у місті Львів виконують 5-6 тис. освідувань щороку. Експертиза живих осіб потрібна 

під час розгляду кримінальних і цивільних справ, коли вирішують питання стосовно 

правопорушень проти людини. Приблизно 90% цих справ це визначення ушкоджень, 

ступеня їх тяжкості, наслідків тілесних ушкоджень. На другому місці - експертизи, поєднані 

зі статевими станами та статевими злочинами. У цивільних справах вирішують питання про 

втрату працездатності - тимчасової або постійної внаслідок тілесних ушкоджень, при 

нещасних випадках на виробництві тощо. Інші підстави – з’ясовування віку, стану здоров’я, 

катування особи, при військових злочинах - штучні хвороби, симуляція, агравація, само 

ушкодження, калічення. 

Судово-медична експертиза трупу. Судово-медичний експерт або лікар-експерт 

запрошений слідчим уперше досліджує труп у ході огляду місця події. Це перший етап 

розслідування правопорушення, і лікарі виконують свої обов’язки спеціалістів з судової 

медицини щодо зовнішнього огляду померлої особи, констатують факт біологічної смерті, 

описують ушкодження тіла й одягу, допомагають слідчому зібрати усі об’єкти (речові 

докази) із слідами біологічного походження. Також лікар допомагає слідчому оформити 
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протокол. Якщо факт смерті потерпілої особи не підтверджується, тоді лікар надає першу 

медичну допомогу. Судово-медичне дослідження трупу одне з важливих завдань у роботі 

експерта, підставою для його виконання є смерть осіб: 

- які померли насильно або за підозри на насильну смерть; 

- в лікарні: протягом першої доби без сформульованого діагнозу; із з’ясованим 

діагнозом при отриманні судово-слідчими органами скарг про неправильне лікування; 

- які померли раптово, незалежно від місця смерті; 

- трупи невідомих осіб, незалежно від місця смерті. 

Речові докази – «...речі, які були знаряддями вчинення злочину, зберегли на собі 

сліди злочину або були об’єктами злочинних дій, ... всі інші речі, які можуть бути засобами 

для розкриття злочину і виявлення винних...». Це витяг із статті 78 Кримінально-

процесуального кодексу України. Речовими доказами можуть бути різні об'єкти, але судово-

медичну експертизу здійснюють тільки стосовно крові, волосся, сперми, слини, сечі та інших 

виділень людини. Під час судово-стоматологічної експертизи речовими доказами можуть 

бути відбитки та сліди дії зубів, як на тілі людини (жива, труп), так і на інших об’єктах 

(харчові продукти, сигарети, одяг тощо) для ототожнювання особи, яка спричинила ці 

ушкодження, її віку, статі, професії. Загалом дослідження речових доказів здійснюють в 

імунологічних, цитологічних, медично-криміналістичних, гістологічних, судово-

токсикологічних відділеннях обласного бюро судово-медичних експертиз. 

Судово-медична експертиза за матеріалами слідчих і судових справ призначається 

досвідченим експертам обласного бюро та виконується: 

- за матеріалами складних справ, де є первинні судово-медичні документи, частіше 

в якості повторної; 

- стосовно карних справ, в яких розслідують діяльність медичного працівника за 

професійні правопорушення. Лікаря-експерта стоматологічного фаху можуть залучити до 

комісійної судово-медичної експертизи у випадках професійних правопорушень лікарями 

стоматологами. 

Судово-медична експертиза на досудовому слідстві і в суді. Досудове слідство 

здійснює слідчий. Призначаючи експертизу він окреслює завдання і формулює питання, які 

необхідно вирішити. Після експертизи (дослідження) експерт повинен скласти судово-

медичний документ, перший примірник якого з підписами та печатками судово-медичного 

закладу у триденний строк після закінчення відправляється слідчому. Якщо прокурор, 

слідчий або суд визнають експертизу недостатньо чіткою або неповною, тоді постановою або 

клопотанням сторін призначають повторну експертизу. 

Експерта викликають на судове засідання повідомленням. У ході судового 

розслідування з дозволу голови експерт має право запитувати усіх учасників суду, 

ознайомлюватись з судовою справою, слухати покази обвинуваченого, свідків, отримувати 

запитання у письмовій формі від обвинувача, захисників, готувати відповіді також у письмо, 

а потім їх зачитувати, якщо для обґрунтування відповіді потрібен час, оголошують перерву. 

Письмові відповіді експерта додаються до протоколу судового засідання.  
 

Завдання для самоконтролю 

- Завдання сучасної судової медицини. 

- Особливості міждисциплінарної інтеграції судової медицини. 

- Значення судової медицини як навчальної дисципліни в системі вищої юридичної 

освіти. 

- Головні етапи розвитку судової медицини. 

- Правові засади та види судово-медичної експертизи згідно законодавства держави. 

- Структура судово-медичної служби в Україні. 

- Особливості об’єктів судово-медичного дослідження. 

- Судово-медична експертиза на стадіях досудового та судового розгляду 

кримінальних справ. 
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Витяги з нормативних документів: 

 

ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я 

(19 листопада 1992 року) 

 

Розділ ІХ. Медична експертиза 

Стаття 71. Судова-медична і судово-психіатрична експертиза  

«Проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи призначаються 

особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором або судом у порядку, встановленому 

законодавством, для вирішення питань, що потребують спеціальних знань в галузі судової 

медицини або судової психіатрії. 

Організаційне керівництво судово-медичною і судово-психіатричною службами 

здійснює Міністерство охорони здоров'я України». 

 

Стаття 72. Патологоанатомічні розтини 

«Патологоанатомічні розтини трупів проводяться з метою встановлення причини і 

механізмів смерті хворого. 

В обов’язковому порядку патологоанатомічні розтини здійснюються … коли смерть 

хворого настала в закладах охорони здоров’я, за винятком випадків, передбачених частиною 

третьою даної статті. 

За наявністю письмової заяви близьких родичів або задокументованого волевиявлення 

покійного і відсутності підозри на насильницьку смерть, виходячи з релігійних та інших 

поважних мотивів патологоанатомічний розтин може не проводитися. 

Порядок проведення патологоанатомічного розтину визначається Міністерством 

охорони здоров'я України». 

 

Стаття 73. Альтернативна медична експертиза 

 «У разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи та у інших 

передбачених законодавством випадках на вимогу громадянина проводиться альтернативна 

медична (медично-соціальна, військово-лікарська, судово-медична, судово-психіатрична та 

інша експертиза або патологоанатомічний розтин). 

Альтернативна медична експертиза здійснюється фахівцями відповідного профілю і 

кваліфікації. Громадяни самостійно обирають експертну установу та експертів. 

Порядок та умови проведення альтернативної медичної експертизи визначаються 

Кабінетом міністрів України». 

 

 

 

Закон України 

Про судову експертизу 

(25 лютого 1994 року) 

«…Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної 

діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і 

об’єктивною експертизою, орієнованою на максимальне використання досягнень науки і 

техніки… 

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань 

матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що 

перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду… 

Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи та відомчі 

служби. До них належать: 

- науково-дослідні та інші установи судових експертиз Міністерства юстиції України 

і міністерства охорони здоров’я України; 

- експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони 

України, Служби безпеки України… 
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Міністерство юстиції України веде Реєстр атестованих судових експертів державних і 

підприємницьких структур та громадян… 

Органи дізнання попереднього слідства і суди зобов’язані доручати проведення 

судових експертиз переважно фахівцям, внесеним до цього Реєстру…» 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 

Про розвиток та вдосконалення  

судово-медичної служби України 

 

№ 6 від 17.01.95 

м. Київ  

 

 

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

26 липня 1995 року за № 

254/790 

 Затверджено 

наказом Міністерства охорони 

здоров’я України 

від 17.01.95р. № 6 (z0248-95) 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

про проведення судово-медичної експертизи 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. «Судово-медична експертиза проводиться з метою дослідження на підставі 

спеціальних знань матеріальних об’єктів, що містять інформацію про обставини справи, яка 

перебуває в провадженні органів дізнання, слідчого, прокурора чи суду. 

 Судово-медична експертиза виконується згідно з Законом України «Про судову 

експертизу» (4038-12), процесуальним законодавством, іншими законодавчими актами, 

міжнародними договорами та угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво, що 

регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності, даною Інструкцією та 

нормативними документами, затвердженими Наказом міністерства охорони здоров’я 

України № 6… 

1.5. Проведення судово-медичної експертизи здійснюється фахівцями державних 

установ судово-медичних експертиз МОЗ України… 

Фахівці державних установ судово-медичної експертизи повинні отримати сертифікат 

на звання судово-медичного експерта…» 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Стаття 75. Висновок експерта 

«Експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при 

провадженні в справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання. 

Як експерт може бути викликана будь яка особа, що має необхідні знання для дачі 

висновку з досліджуваних питань. Питання, які ставляться експертові, і його висновок по 

них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. 

Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність. У разі 

необхідності в справі може бути призначено декількох експертів, які дають загальний 

висновок. Коли експерти не дійшли згоди, то кожний з них складає свій висновок окремо. 

Висновок експерта для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду не є 

обов’язковим, але незгода з ним повинна бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, 

вироку. 
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Якщо експертиза буде визнана неповною або не досить ясною, може бути призначена 

додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експертові. 

Коли висновок експерта буде визнано не обгрунтованим чи таким, що суперечить 

іншим матеріалам справи або інакше викликає сумніви в його правильності, може бути 

призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові або іншим експертам. 

Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності 

від обвинуваченого, потерпілого або які раніше були ревізорами в справі». 

 

Стаття 76. Обов’язкове призначення експертизи 

«Експертиза призначається обов’язково: 

1) для встановлення причин смерті; 

2) для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушкоджень; 

3) для визначення психічного стану підозрюваного або обвинуваченого при наявності 

в справі даних, які викликають сумнів щодо його осудності; 

4) для встановлення статевої зрілості потерпілої в справах про злочини, передбачені 

статтею 152 Кримінального кодексу України; 

5) для встановлення віку підозрюваного або обвинуваченого, якщо це має значення 

для вирішення питання про його кримінальну відповідальність і якщо про це немає 

відповідних документів і неможливо їх одержати». 

 

Стаття 77. Обов’язки і права експерта 

«Особа, яка призначена експертом, зобов’язана з’явитися за викликом і дати 

правильний висновок на поставлені запитання. 

За злісне ухилення від явки в суд, в органи попереднього слідства або дізнання 

експерт несе відповідальність відповідно до частини 2 статті 185-3 або статті 185-4 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, а за дачу завідомо неправдивого висновку або 

за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків відповідно за 

статтями 384 або 385 Кримінального кодексу України. 

Експерт має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються 

експертизи; порушувати клопотання про представлення нових матеріалів, необхідних для 

дачі висновку; з дозволу особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або суду бути 

присутнім при провадженні допитів та інших слідчих дій і задавати особам, що допитуються, 

запитання, які стосуються експертизи. 

Якщо питання, поставлене перед експертом, виходить за межі його компетенції або 

якщо надані йому матеріали недостатні для дачі висновку, експерт у письмовій формі 

повідомляє орган, що призначив експертизу, про неможливість дати висновок». 

 

Стаття 200. Висновок експерта 

«Після проведення необхідних досліджень експерт складає висновок, в якому повинно 

бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, освіта, спеціальність, учений ступінь і звання, 

посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при 

проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт 

використав та які провів дослідження, мотивовані відповіді на поставлені питання. Коли при 

проведенні експертизи експерт виявить факти, які мають значення для справи і з приводу 

яких йому не були поставлені питання, він вправі на них вказати в своєму висновку. 

Висновок підписується експертом». 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Стаття 384. Завідомо неправдиве показання 

«1. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий 

висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства або проведення 

розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради 

України або в суді, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем таких 

самих випадках, - … 



 24 

2. Ті самі дії, поєднанні з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, 

або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих 

мотивів, - …» 

 

Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи 

перекладача від виконання покладених на них обов’язків 

«1. Відмова свідка від надання показань або відмова експерта чи перекладача без 

поважних причин від виконання покладених на них обов’язків у суді або під час 

провадження судового слідства, розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою 

спеціальною комісією Верховної Ради України чи дізнання, - …» 

 

Стаття 387. Розголошення даних досудового слідства або дізнання 

«1. Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила дізнання 

чи досудове слідство, даних досудового слідства чи дізнання особою, попередженою в 

усталеному законом порядку про обов’язок не розголошувати такі дані, - …» 

 

Додаток до 2.1 

 

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Визнавши необхідним виконання експертизи, слідчий складає про це 

ПОСТАНОВУ, в якій зазначає: 

- підстави для призначення судово-медичної експертизи; 

- назву закладу, в якому виконуватимуть судово-медичну експертизу, прізвище 

судово-медичного експерта; 

- питання для вирішення під час судово-медичної експертизи; 

- об’єкти, матеріали тощо, які представлені в розпорядження судово-медичного 

експерта. 

 

Зміст ВИСНОВКУ експерта чи АКТУ судово-медичного дослідження 

 

Вступна частина Дослідницька частина Підсумки 

Повинні бути вказані: 

- хто, де, ким (прізвище, ім’я 

та по-батькові, освіта, фах, 

вчений ступінь і вчене 

звання, посада, стаж роботи 

за спеціальністю, категорія); 

- на підставі чого виконують 

експертизу; 

- хто був присутнім під час 

експертизи; 

- об’єкти, матеріали судово-

медичної експертизи 

- підпис експерта, як 

свідчення про 

відповідальність згідно ст.ст. 

384,385,387 КК України 

 

Повинні бути вказані: 

тактика(методика, порядок) 

виконання експертного 

дослідження 

 

 

 

 

Повинні бути вказані: 

- відповіді на питання 

слідчого (як правило, у 

порядку їх переліку) науково 

аргументовані, лаконічні 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ 

 

1. Судово-медичного експерта викликають у судове засідання. 

2. Експертиза під час судового засідання виконується шляхом вивчення матеріалів 

кримінальної справи в участю в дослідженні обставин, які стосуються предмету експертизи, 

мета якої з’ясовування нових інформаційних даних, їх уточнення, перевірка і співставлення з 

попередніми результатами експертиз, які були на стадії дізнання та попереднього 

розслідування. В окремих випадках в залі суду судово-медичним експертом можливе 

освідування та дослідження інших об'єктів. 

3. Судово-медичний експерт має право ознайомитись з матеріалами справи. 

4. Судово-медичний експерт має право запитувати підсудного, потерпілого, свідків 

під час судового розгляду справи. 

5. Судово-медичний експерт зобов’язаний озвучити підсумки по питаннях, які були 

сформульовані судом, прокурором, захисником, підсудним, громадським обвинувачем, 

захисником потерпілого, а також цивільним позивачем і відповідачем. 

6. Судово-медичний експерт має право вимагати, щоб запитання були надані йому у 

письмовій формі. 

7. Судово-медичний експерт зобов’язаний сформулювати підсумки у письмовій 

формі та оголосити його під час судового засідання. 

8. Судово-медичний експерт має право у підсумках виокремити обставини справи, 

по яких йому не було поставлене запитання, але воно в межах експертної компетенції. 

9. Судово-медичний експерт зобов’язаний усно відповісти на додаткові запитання 

учасників процесу, які були задані йому з метою роз’яснення та доповнення його підсумків. 

10. Судово-медичний експерт має право залишитись в залі судового засідання до 

закінчення процесу. 

 

2.2. Смерть і трупні явища, їх судово-медичне значення.  

Огляд і судово-медичне дослідження трупу 

 

 Одним з вагомих питань медичної науки взагалі, судової медицини зокрема, є 

питання про кінцевий етап життя - смерть. 1903 року І. І. Мечников назвав науку про смерть 

«танатологією». Цей термін утворений від коренів грецьких слів - thanatos смерть і logos 

вчення, тому дослівний переклад «вчення про смерть». Танатологію поділяють на загальну і 

спеціальну. Загальна вивчає процеси помирання, етіологію та патогенез, діагностичні 

можливості встановлення факту та часу смерті. «Смерть - незворотна зупинка 

життєдіяльності організму, яка робить неможливим його існування як єдиної цілісної 

системи» (російський учений С.С. Вайль). Помирання - процес не миттєвий, у типових 

випадках складається з послідовних етапів: 

1) передагональний (термінальний) стан – непритомність, артеріальний тиск постійно 

знижується, тони серця значно послаблені, дихання поверхневе, часте; рефлекси різко 

знижені; 

2) термінальна пауза - свідомість, рефлекси, дихання відсутні, пульс не визначається, 

артеріальний тиск знижується до нуля;  

3) агонія – можливе короткотривале відновлення рефлексів і навіть свідомості, 

характерні нечасте і глибоке судомне дихання, швидшає серцебиття, артеріальний тиск від 

нуля збільшується;  

4) клінічна смерть - припинення серцевої діяльності та дихання тривалістю 3-5 хв. до 

початку незворотних змін у центральній нервовій системі ( проміжок часу між клінічною та 

біологічною смертю називають «проміжним життям» - проміжна стадія помирання;  

5) індивідуальна – порушення інтеграції у центральній нервовій системі, можливість 

відновлення життєдіяльності інших органів, у т.ч. стовбурової ділянки головного мозку;  

6) біологічна смерть – незворотні зміни центральної нервової системи, функції 

дихання та кровообігу (у різних тканинах і органах ці зміни відбуваються неодночасно). 
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Судово-медична класифікація смерті: 

1) за категорією ( компетенція судово-медичного експерта ) – насильна і ненасильна;  

2) за родом щодо насильної смерті (компетенція судово-слідчих органів) – убивство, 

самогубство, нещасний випадок; щодо ненасильної (компетенція судово-медичного експерта 

чи лікаря) – фізіологічна (внаслідок старіння), патологічна (внаслідок діагностованої 

хвороби), передчасна (внаслідок недіагностованої хвороби з латентним перебігом);  

3) за видом (стосовно насильної смерті) - внаслідок механічних ушкоджень, 

механічної асфіксії, отруєння, дії критичних температур, зміни атмосферного тиску, 

променевого ушкодження; (стосовно ненасильної смерті) внаслідок хвороб серцево-судинної 

системи, органів дихання, центральної нервової системи, шлунково-кишкового тракту, 

злоякісних пухлин, інфекційних хвороб, патології під час вагітності та пологів, захворювань 

інших систем. 

 Природна смерть - закономірне припинення діяльності організму внаслідок повного 

вичерпання його фізіологічних можливостей (глибока старість, значна недоношеність або 

несумісні з життям вади анатомічно-фізіологічного розвитку). Неприродна смерть - кінець 

життя внаслідок хвороби або ушкодження – виникає раніше, ніж вичерпались фізіологічні 

запаси організму. Неприродна смерть може бути насильною й ненасильною, раптовою 

(несподівана). Ненасильна смерть – категорія смерті, що настала внаслідок хвороби або 

природного зниження фізіологічних функцій та обміну речовин як закономірний 

фізіологічний процес чи фізіологічна вада ( у новонароджених), і жодна правова норма не 

порушена. Насильна смерть – категорія смерті, що настала внаслідок травматичної дії на 

організм особи різних чинників оточуючого середовища. Згідно Інструкції Міністерства 

охорони здоров’я України «…про реанімацію, біологічну смерть…» смерть констатують 

керуючись «вітальним трикутником» Біша ( Bithat, 1800 р.) - відсутність достовірних 

ознак діяльності трьох найважливіших систем (центральної нервової, дихальної, серцево-

судинної): 

-зупинка серцевої діяльності та дихання тривалістю більше 30 хвилин; 

-зупинка функції головного мозку, у т.ч. стовбурових відділів.  

 Про припинення функції кровообігу свідчить відсутність пульсу, зокрема на сонних 

артеріях, серцебиття упродовж 1-2 хвилин, кровотечі на розрізах периферичних артерій, 

скорочень серця при рентгеноскопії грудної клітки, зубців на електрокардіограмі («німа» 

електрокардіограма); про відсутність функції дихання - нерухомість грудної клітки та 

передньої черевної стінки, нема дихальних шумів під час аускультації та екскурсії легенів 

при рентгеноскопії грудей; про припинення діяльності центральної нервової системи - 

непритомність, відсутність рефлексів, зміна форми зіниці на щілиноподібну під час 

стискання ока («котяче око» - симптом Бєлоглазова), «німа» енцефалограма. 

Посмертні зміни розвиваються після смерті людини внаслідок припинення життєвих 

функцій організму. Оскільки вони спостерігаються у різні строки, їх умовно поділяють на 

ранні (охолодження трупу, трупні плями, трупне заклякання, висихання трупу, автоліз) і 

пізні (трансформуючі – гниття, руйнація рослинними, тваринними організмами, грибами; 

природно консервувальні – муміфікація, сапоніфікація, торф’яне дублення, замерзання і т.д.). 

 Ранні трупні зміни 

 Трупне охолодження пов’язане з припиненням процесів теплопродукції і 

поступовим зниженням температури тіла внаслідок тепловіддачі. Різні ділянки тіла 

охолоджуються неоднаково: обличчя - дві години після смерті, кисть - годину потому, тулуб 

може залишатися теплим 8-12 годин. Температура у паховій ямці завжди нижча, ніж у 

прямій кишці (у ній вона знижується відповідно до падіння температури всього тіла). У 

виснажених осіб та дітей, тих, які померли внаслідок гострої втрати крові, температура 

знижується швидше. Трупи новонароджених охолоджуються приблизно протягом 6-8 годин, 

що пояснюється більшою поверхнею тіла порівняно з їхньою масою. Швидше охо-

лоджуються трупи осіб, смерть яких настала внаслідок отруєння алкоголем, арсином, 

фосфором та ін. отрутами, трупи без одягу, які знаходяться на холоді чи відкритій території. 

Температура тіла знижується у середньому щогодини на 1 градус С (якщо t оточуючого 

середовища +16-18 градусів С). Температура тіла менше +20 градусів С – імовірна ознака 
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смерті. Частіше результати термометрії оцінюють у сукупності з іншими даними, 

застосовуючи копм’ютерні моделі. 

 Трупне всихання спричинене випаровуванням вологи, що продовжується після 

втраченого секретоутворення. Найчастіше ознаки трупного висихання спостерігаються на 

незакритій повіками рогівці. 5-6 годин після смерті рогівка стає сірувато-коричневою, а 

закриті повіками ділянки та склера залишаються блискучими. Плями трупного висихання на 

рогівці та склері ока називають плямами Лярше (1868), вони свідчать, що смерть настала 5-6 

годин потому з відкритими повіками. За сприятливих для випаровування умов плями Лярше 

спостерігають 1,5-2 години після смерті, за високої вологості вони не з’являються.  

 Для точнішого визначення давності настання смерті застосовують різноманітні 

суправітальні реакції (механічні, хімічні, електричні подразнення скелетних м’язів; по-

смертні реакції тканин і потових залоз), які ґрунтуються на властивостях органів і тканин 

трупу реагувати на різні зовнішні подразники. При механічній дії (удар металевим 

циліндричним предметом) на двоголовий м’яз плеча у ранньому посмертному етапі 

утворюється «ідіомускульна пухлина». У продовж перших двох годин вона висока, швидко 

виникає і зникає, 2-6 годин потому невисока, з’являється і зникає повільно, 6-8 годин після 

настання смерті пальпується у вигляді вогнищевого потовщення в місці удару. Реакція зіниці 

на введення в передню камеру ока вегетотропних медикаментів (звуження зіниці після 

введення пілокарпіну та розширення від дії атропіну) зберігається протягом 1,5 доби після 

смерті, проте тривалість реакції щоразу сповільнюється. 

 Трупне заклякання пов’язане з перерозподілом іонів кальцію та полімеризацією 

актоміозинових структур у м’язових волокнах. Відразу після смерті усі м’язи втрачають 

тонус, проте 2-6 годин потому (швидше внаслідок смерті від пошкодження стовбурових 

відділів головного мозку, від високої температури оточуючого середовища) скорочуються, 

ущільнюються, пасивні рухи не відтворюються. Для діагностики давності настання смерті 

важливі послідовність та темп розвитку трупного заклякання. Класичний варіант – нисхідний 

тип заклякання (послідовне скорочення м’язів зверху донизу, починаючи з жувальних: 

максимальний розвиток 12 годин потому, поступове зникнення у такій самій послідовності 

як виникло 2 доби потому, повністю - 3-7 діб після смерті), сучасний варіант – заклякання 

виникає одночасно в усіх м’язах, але у коротких і великих м’язах найбільш помітне. 

Заклякання виникає не тільки у скелетних м’язах, але і в усіх інших, в т.ч. серцевому 

(початок 2-3 годин після смерті, зберігається 1,5-2 доби). Високий ступінь заклякання 

найчастіше спостерігають у осіб з розвиненою мускулатурою, у випадках значної 

крововтрати, судомного передсмертного періоду; низький ступінь у дітей, кахектичних осіб, 

внаслідок отруєння (блідою поганкою). Невідповідність ступеня заклякання і давності 

настання смерті, з’ясованої на основі інших ознак, та відсутність заклякання у м’язах верхніх 

кінцівок одночасно зі збереженням у нижніх свідчить про зміну пози трупа. 

 Утворення трупних плям і гіпостазів у внутрішніх органах пов’язані із зупинкою 

кровообігу, що супроводжується стіканням крові по судинах у найнижче розташовані 

ділянки тіла і гемолізом крові. Є три стадії розвитку трупних плям: перша – гіпостаз - 

розпочинається 1-2-4 годин після смерті і триває 8-12 годин ; синьо-червоні плями після 

натиснення на них пальцем зникають, але швидко відновлюються; якщо позу трупа 

змінювали, тоді плями пересуваються знову у найнижчі ділянки тіла; друга – стаз – 

тривалість 12-24 годин після смерті, плазма із судин просочує дотичні тканини, кров у 

судинах густішає; плями після натиснення на них пальцем частково зникають і повільніше 

відновлюються; якщо позу трупа змінювали, тоді спостерігають дві групи плям на різних 

поверхнях тіла; третя – імбібіція - найбільш виражена 2 доби після смерті, її швидкість 

корелює з температурним режимом оточуючого середовища, не змінюється інтенсивність 

кольору трупних плям і їх розташування внаслідок зміни пози трупа. Інтенсивність трупних 

плям інтегрує з причиною смерті та її темпом: якщо смерть настала швидко – плями синьо-

фіолетові, дифузні, з агонією – менш чисельні і менш яскраві, з масивною крововтратою – 

вогнищеві, бліді. Колір трупних плям візуально вказує про можливу причину смерті: сірий 

чи коричневий – отруєння метгемоглобін утворюючими сполуками, яскраво-червоний – 

чадним газом, вишневий –ціанідами, рожево-червоний – про смерть внаслідок 
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переохолодження чи перебування у воді. 

 Трупний гіпостаз – аналог трупних плям у внутрішніх органах (посмертний 

перерозподіл крові у найнижче розташовані ділянки органу). Компетенція судово-медичного 

експерта – з’ясовувати відмінності трупних плям і крововиливів, зокрема, якщо останні 

розташовані на їх тлі, у чіткості контурів крововиливів і синців, набряку оточуючих тканин і 

збереженні кольору при натисканні на них. 

 Для дослідження трупних плям використовують динамометри (сила тиску 2 кг/см2 

протягом 2-3 секунд), візуальна оцінка доповнюється судово-гістологічним дослідженням. 

 Трупний аутоліз- руйнування тканин власними протеолітичними ферментами 

(більше лізосомальними); розвивається протягом доби після смерті, далі спостерігається 

одночасно з пізніми трупними змінами. Найшвидше розрідження і розчавлення тканин 

спостерігають у слизовій оболонці шлунку та кишок, підшлунковій залозі, мозковому шарі 

надниркових залоз. Для визначення давності настання смерті оцінюють аутоліз 

гістологічним методом, оскільки лінійні розміри та об’єм внутрішніх органів посмертно 

змінюються.  

 Пізні трупні явища. Інші деструктивні зміни органів і тканин розпочинаються 

пізніше і пов’язані з життєдіяльністю мікро- і макроорганізмів як самого організму, так і 

зовні: трупне гниття, руйнація трупу рослинними, тваринними організмами та грибами. 

Гниття – розкладання органічних сполук, зокрема внаслідок ферментів мікроорганізмів. 

Трупне гниття морфологічно визначають гнильним запахом , який виділяється через 

природні отвори та відчувається у першу добу після смерті; трупною пігментацією, яка 

розпочинається наприкінці першої доби після смерті влітку, 2-3 доби взимку позеленінням 

шкіри у пахових ділянках внаслідок утворення у ній сульфогемоглобіну; гнильною венозною 

сіткою, спричиненою проникненням мікробів у судини і гниттям крові; трупним меланозом 

(чорні плями на очеревині); позеленінням трупних плям; трупною чи гнильною емфіземою, 

яка також виникає внаслідок виділення газів гнильними мікроорганізмами з утворенням 

гнильних сірих міхурів на шкірі та у внутрішніх органах, вздуттям частин тіла (у черевній 

порожнині 2 атмосфери), пересуванням внутрішніх органів («посмертна блювота», 

«посмертні пологи»). Під час гниття у внутрішніх органах строма зберігається триваліше від 

паренхіми, невагітна матка, судини, зв’язки, хрящі, зуби, волосся, кістки ще більше. 

Мікроскопічно гниття характеризується деструкцією тканин, утворенням численних різного 

діаметру порожнин, заповнених гнильними газами, вогнищевим накопиченням 

мікроорганізмів, які під час світлової мікроскопії контуруються у судинах та навколо як 

базофільні включення, що підтверджує судинних механізм розповсюдження гнильних 

мікроорганізмів. 

 Руйнування трупу внаслідок заселення його різноманітними рослинними, 

тваринними організмами та грибами з’ясовують судово-ентомологічним, судово-

ботанічним, судово-мікологічним дослідженням у пізніх етапах після смерті. Найкраще 

вивчена послідовність заселення трупу мухами (Diptera), жуками-некрофагами, грибами-

сапрофітами. Окрім встановлення давності настання смерті, вивчення ентомофауни свідчить 

про пересування померлої особи, отруєння (судово-хімічним аналіз гусеней щодо хімічних 

сполук, в т.ч. психотропних речовин, які перейшли у їх організм з трупу). Під час огляду 

трупа збирають і консервують (ефір, формалін) комах і їх гусені, скеровують для судово-

ентомологічного дослідження.  

 Компетенція судово-медичного експерта – з’ясувати відмінності трансформації та 

зажиттєвих випадкових і навмисних пошкоджень. Випадкові виникають під час розшуку, 

переміщення, транспортування, розтину трупу чи заподіяні комахами, гризунами, хижаками, 

п’явками, рибами, раками, гвинтами суден, течією річки; навмисні – з метою приховування 

злочину (нещасний випадок на залізниці, спалювання трупу) чи внаслідок розчленування 

трупу.  

 Консервування трупу залежить від сукупності певних природних умов (вологість, 

температура, мінеральний склад грунтів) та спеціальних заходів, які дозволяють зберігати 

його тривалий час. Під час нестачі кисню та надмірній вологості утворюється жировіск 

(син.: сапоніфікація, омилення, трупний віск) як результат перекисного окислення 
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фосфорліпідних мембран внаслідок гіпоксії з перетворенням тканин у сіро-жовту масу, яка 

згодом висихає, стає крихкою; під час світлової мікроскопії структури тканин контуруються; 

під час експертизи можна встановити пошкодження, визначити деякі отрути; розпочинається 

омилення 3 тижні після смерті, завершується рік потому; імовірна ідентифікація та 

приблизно найменший строк від часу настання смерті. Муміфікація - висихання в умовах 

сухого повітря, високої температури, підвищеної вентиляції із зменшенням об’єму та ваги 

трупа на 90%, ущільненням тканин, пергаментним виглядом шкіри; труп дорослої особи 

перетвориться у мумію не раніше 2-3 місяця після смерті, новонародженої дитини 3-4 тижні 

потому із збереженням десятками-тисячами років. Торф‘яне дублення виникає під час 

перебування трупу у торф’яному болоті, у якому гумусні кислоти розчиняють мінеральні 

солі кісток та консервують м’які тканини, дублять шкіру; внутрішні органи і м'які тканини 

зменшуються, іноді руйнуються; кістки м'якнуть, легко розрізаються; консервувальні зміни 

зберігається невизначено тривалий час; визначають зажиттєвість пошкоджень; давність 

настання смерті не встановлюють. Замерзання виникає під час перебування трупу в умовах 

температури меншої 0 градусів С, спричинює розриви м’яких тканин і внутрішніх органів, 

розтріскування чи розходження кісток черепа; перед розтином необхідно розморожувати 

труп у кімнатній температурі. Для штучної консервації трупів застосовують речовини з 

асептичними властивостями, здатними блокувати дію тканинних ферментів: формалін, 

сулема, гліцерин; у випадках підозрілої на насильну чи насильної смерті трупи під час і після 

розтину не бальзамуються.  

 Огляд місця події та трупу на місці його знаходження. Місце події чи місце 

злочину це ділянка місцевості чи приміщення, де безпосередньо відбулась якась подія, яка 

підпорядкована слідчому огляду. Місце виявлення трупу завжди вважають місцем події, це 

не залежить від того, де настала смерть особи. Огляд (процесуальна дія) виконується 

слідчим, дізнавачем, судом для з’ясування обставин справи (вивчення місця події, виявлення, 

фіксація, вилучення об’єктів - речових доказів), пов’язаних із розслідуванням кримінальної 

справи. Виконання огляду регламентується ст. ст.190-192, 315 Кримінально-процесуального 

кодексу України. Якщо людину вбито в одному місці, а труп перенесено в інше, де його 

знайдено, тоді може бути декілька місць подій і всі вони підлягають огляду. Огляд місця 

події, як правило, здійснює слідчий, але згідно статті 227 Кримінально-процесуального 

кодексу України його має право виконувати прокурор. 

Для участі в огляді слідчий може запросити фахівців, які незацікавлені у результатах 

справи (криміналіст, інженер - автотехнік та інженер з техніки безпеки, токсиколог тощо – 

стаття 191 КПК України). Коли це зробити неможливо, то їхні функції повинен виконати сам 

слідчий. Якщо ж було здійснено замах на життя людини, то разом із слідчим одразу починає 

працювати лікар-фахівець в галузі судової медицини, а за неможливості викликати судово-

медичного експерта залучають лікаря будь якої спеціальності (стаття 192 КПК України). 

Роботу лікаря регламентують «Правила роботи лікаря-спеціаліста у галузі судової медицини 

при зовнішньому огляді трупа на місці його виявлення (події)». Огляд місця події і трупу на 

місці знаходження організовує та виконує слідчий, тому всі учасники огляду діють за його 

вказівками і дозволом. Фахівець у галузі судової медицини робить огляд трупу, обстановки, 

що оточує його, з метою з’ясовування, фіксації та вилучення для наступного дослідження 

речових доказів (сліди крові, волосся, відбитки рук, ніг, протекторів тощо) та різних 

предметів (знаряддя травми, одяг та інше). Завданням лікаря є і співставлення знайдених 

слідів із змінами та ушкодженнями на трупі, з метою всебічного та чіткого з‘ясування 

обставин події. Як і кожна слідча дія, огляд місця пригоди документується шляхом внесення 

відомостей про знайдене у «Протокол місця події…». Цей документ складається з вступу, 

опису та заключної частини.  

Обов’язки лікаря – спеціаліста у галузі медицини на місці огляду трупа:  

- констатація смерті або надання першої допомоги потерпілій особі; 

- опис пози та розташування трупу; 

- опис одягу; 

- опис знайдених на трупі чи біля нього предметів і забруднень; 

- опис загального вигляду трупу; 
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- опис трупних змін; 

- опис пошкоджень; 

- допомога слідчому у знаходженні та вилученні речових доказів біологічного 

походження; 

- відповіді на запитання ( усно). 

Остаточно відповісти щодо давності настання смерті, причини смерті, механізму 

травми судово-медичний експерт може після повного судово-медичного дослідження трупу. 

Підстави і завдання судово-медичної експертизи трупу. Судово-медична 

експертиза трупу здійснюється у випадках: 

а) насильної (травматичної смерті) чи схожої на неї, незалежно від місця її настання 

чи тривалості перебування у лікувальному закладі; 

б) раптової смерті особи, якщо діагноз хвороби не з’ясований за життя, і лікарем 

медичної установи не видане «Лікарське свідоцтво про смерть»; 

в) смерті особи в стаціонарі, якщо причину її смерті не з’ясовано протягом першої 

доби перебування; 

г) смерті в стаціонарі невідомої особи із сформульованим діагнозом; 

д) смерті особи внаслідок захворювання із сформульованим діагнозом у стаціонарі, 

якщо правоохоронні органи мають заяву про неправильні дії медичного персоналу; 

е) знаходження трупів невідомих осіб, частин розчленованих чи скелетованих трупів. 

Відмінність судово-медичної експертизи трупу і патологоанатомічного розтину 

(дослідження) у виконанні останнього в патологоанатомічних відділеннях лікарень для 

наукового контролю щодо правильності діагностики хвороби та підвищення кваліфікації 

лікарів. Як правило, усі особи, які померли у стаціонарі, досліджуються патологоанатомами 

лікарень. Головний лікар має право на відмову від розтину, за винятком таких ситуацій: 

а) якщо хворий перебував у стаціонарі менше доби; 

б) якщо потрібна судово-медична експертиза трупу;  

в) якщо смерть настала внаслідок інфекційної хвороби чи схожа на неї чи на СНІД; 

г) при сумнівному зажиттєвому діагнозі;  

д) в окремих випадках, якщо результати розтину потрібні для детального й всебічного 

вивчення хвороби. 

Судово-медичний розтин виконується за розпорядженням судово-слідчих органів. 

Техніка та порядок виконання експертизи регламентовані Кримінально-процесуальним 

кодексом України, «Правилами виконання судово-медичної експертизи (дослідження) трупів 

у бюро судово-медичної експертизи». Розтин трупу дозволяють розпочати не раніше 12 

годин після смерті особи, за відсутності штатного судово-медичного експерта можна 

залучати іншого лікаря-експерта незалежно від фаху. 

Під час судово-медичної експертизи (дослідження) трупу з’ясовують: 1) давність і 

причину настання смерті; 2) категорію смерті; 3) механізм спричинених пошкоджень; 4) 

ознаки, за допомогою яких можливо з’ясувати характер, особливості зброї чи інших знарядь 

травми; 5) чи дозволяє характер травм мотивовано стверджувати про дію фізичних, хімічних, 

біологічних чинників зовнішнього середовища; 6) чи можна, беручи до уваги, характер 

ушкоджень, констатувати їх спричинення чи неспричинення власноруч; 7) якщо смерть за 

категорією ненасильна, чи настала вона внаслідок гострої інфекційної хвороби. Основою 

вирішення цих питань є макроскопічне дослідження органів і тканин під час розтину, 

судово-медичні лабораторні дослідження: гістологічні, токсикологічні, імунологічні, 

цитологічні, криміналістичні, генетичні. Судово-медичний діагноз – єдиний розділ, у якому 

застосовують медичні терміни; його формулюють після розтину і результатів лабораторних 

досліджень, у т.ч. для документу «Лікарське свідоцтво про смерть». Підсумки у судово-

медичному документі це відповіді на запитання судово-слідчих органів у межах компетенції 

судово-медичного експерта, викладені у стверджувальній чи імовірній формі, конкретні та 

обгрунтовані. 

Судово-медична експертиза ексгумованого трупу. Ексгумація з метою судово-

медичного дослідження призначається судово-слідчими органами, виконується щодо 

захоронених з ознаками насильної смерті чи невпізнаних, без судово-медичного їх 
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дослідження; знайдених випадково захоронених; у випадках з’ясування важливих обставин, 

невідомих під час первинного дослідження; коли є дефекти експертних висновків. Стан 

ексгумованого трупу залежить від багатьох чинників, проте питання про причину і категорію 

смерті, характер і механізм пошкоджень, характер та вид знаряддя травми здебішого 

вирішують. 

Судово-медична експертиза скелетованого трупу за певних умов дозволяє 

визначити стать, вік (за антропометричними даними), можливу причину смерті по значній 

травмі кісток, давність настання смерті чи давність поховання за результатом аналізу кісток. 

В Україні О.В. Філіпчук здійснює судово-медичну остеологічну експертизу, використовуючи 

комп’ютерні програми, які дозволяють констатувати расу, стать, вік, зріст, давність 

поховання. 

Судово-медична експертиза масових поховань вимагає сортування остеологічного 

матеріалу для створення інформаційного банку даних антропометрії кісток і з’ясування 

кількості поховань, статі, віку та зросту осіб. 

Під час судово-медичної експертизи частково чи повністю спаленного трупу 

з’ясовують відокремлення кісток внаслідок спалення чи розчленування; ознаки зажиттєвої 

чи посмертної дії полум’я на різних ділянках шкіри; за залишками кісток голови (у т.ч. зуби, 

зубні протези) ідентифікують особу; за кістками тазу констатують стать, вік; за фрагментами 

кісток, які збереглися після спалення трупу, расу, стать, вік, зріст, використовуючи 

спеціальні комп’ютерні антропометричні методики; визначають час, необхідний для 

спалення трупу у будь якій суміші палива; факт спалення трупу порівняльно-анатомічним 

рентгенологічним, мікроскопічним, емісійно-спектральним дослідженням попелу та решток 

кісток. 

Судово-медичну експертизу чисельних смертей осіб під час стихійного лиха, 

терористичних актів, масштабних техногенних катастроф виконують у відповідних судово-

медичних експертних установах; це вимагає дослідити велику територію події та численну 

кількість об’єктів для ідентифікації, з’ясувати характер специфічних і неспецифічних 

ушкоджень, причини смерті. 

 Причиною виконання судово-медичної експертизи трупу плода чи 

новонародженої дитини є ознаки насильної смерті чи схожої на неї: знаходження трупу, 

мати якого невідома; народження мертвої дитини вдома чи не у лікувальному закладі; 

звернення до пологового будинку з мертвою дитиною. Стаття 117 Кримінального кодексу 

України «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини» передбачає убивство «під 

час пологів або відразу ж після пологів» (не пізніше першої доби неутробного життя дитини) 

– «карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий 

строк». Суб’єктом такого злочину є тільки матір. Якщо смерть новонародженій дитині 

заподіяна не матір’ю, а іншими особами, або матір’ю щодо дитини віком більше однієї доби 

(не новонародженої) покарання збішується, оскільки злочин розглядають як умисне вбивство 

абсолютно безпорадної особи. Під час міри покарання за дитиновбивство законодавчо 

врахований душевний стан матері в умовах психічної травматичної ситуації. 

Дитиновбивство поділяють на активне (внаслідок будь яких дій матері: закриття отворів носа 

і рота, задушення руками чи петлею, стискання грудей чи живота, утоплення, нанесення 

ушкоджень) і пасивне (дитину залишають без допомоги: низька температура середовища, 

дитина без одягу, кровотеча з неперев’язаної пуповини; чи не доглядають: не відділена від 

пуповини плацента, на тілі сліди крові, меконію, слизу, відсутність їжі у шлунку 

(голодування). Під час судово-медичної експертизи трупу дитини насамперед з’ясовують: 

1) чи була ця дитина новонародженою; 

2) доношеною чи недоношеною, зрілою чи незрілою; 

3) тривалість її внутрішньоутробного життя; 

4) народилася дитина живою чи мертвою; 

5) була життєздатною чи нежиттєздатною; 

6) скільки прожила після народження;  

7) чи отримувала дитина необхідну допомогу і догляд; 

8) причину смерті. 
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Особливості огляду місця події щодо трупу новонародженої дитини чи плоду: 

місце знаходження рідко тотожне місцю злочину, чи місцю настання смерті; у результаті 

кримінального аборту або дитиноубивства труп викидають без захоронення. Знаходять 

плоди і новонароджених у найрізноманітніших місцях: водойми, парки, сміттєві та помийні 

ями, контейнери, пивниці, горища, картонні коробки, поліетиленові пакети, камери 

зберігання вокзальних приміщень; загорнуті в папір, газети, простирадла, у будь які 

предмети одягу дорослої особи. Оглядаючи речі, знайдені разом з трупом, необхідно 

детально їх описати: тип тканини, колір, фасон, етикетки, помітки, сліди схожі на кров; 

вилучити та скерувати у відповідні судово-медичні лабораторії. На місці знаходження трупу 

новонародженої дитини потрібно зафіксувати в «Протоколі огляду…» абсолютні ознаки 

настання смерті – ранні та пізні, також відділена чи не відділена плацента, відрізана чи 

відірвана, перев’язана чи не перев’язана пуповина, чи є демаркаційне кільце; обов’язково 

вимірюють довжину тіла чи плоду, детально описують форму, розмір ушкоджень.  

 Судово-медична експертиза у випадках раптовій смерті. За категорією раптова 

смерть це не насильна смерть, яка настає швидко (протягом 6 годин) і несподівано для 

оточуючих, внаслідок блискавично гострої чи безсимптомної хронічної хвороби. Така смерть 

схожа на насильну, тому необхідно виконати судово-медичне дослідження. Головні завдання 

експертизи: 1) виключити насильну смерть; 2) встановити причину раптової смерті (головну 

хворобу та ускладнення), вплив конкретних зовнішніх чинників, які спричинили 

несприятливий наслідок захворювання.  

 Судово-медичне дослідження трупа здійснюють не тільки у випадках насильної 

смерті чи свідченнях про таку, а й за схожості на неї. Дуже часто на судово-медичний розтин 

скеровують трупи осіб, причина смерті яких лікарем не з’ясована. У таких випадках 

завданнями судово-медичного експерта під час дослідження трупу полягає у констатуванні 

категорії, виду і причини смерті.  

 Особливості огляду місця події стосовно раптової смерті особи: зазвичай, 

описують розташування трупу серед предметів приміщення та позу; засвідчують про 

надання медичної допомоги перед смертю особи та в минулому зі слів свідків, родичів, 

близьких і згідно медичних документів; професію, місце праці; скарги особи до летального 

наслідку і хвороби, якими вона страждала протягом останніх двох-трьох років життя, з 

переліком використаних лікарських засобів. Усі речові докази та медичні документи 

вилучають і скеровують на дослідження у спеціальні судово-медичні відділення. 

 Судово-медична експертиза ексгумованого трупу. З латині «ех» - з, «gumus» – 

земля, дослівно перекладають як «витягування трупу із землі». Ексгумація це слідча дія, 

тому організаційну роботу щодо неї здійснює слідчий. Важливо з’ясувати точне поховання і 

впізнати труп. Етапи ексгумації слідчий фіксує у протоколі, який підписують учасники, у 

тому числі судово-медичний експерт і двоє понятих. Дослідження трупу (первинне, 

додаткове чи повторне) виконує експерт або комісія експертів у найближчому морзі, в 

окремих випадках в пристосованому приміщенні чи на відкритому місці поруч з місцем 

ексгумації. 

Експертизу ексгумованих трупів можливо виконувати стосовно забороненого трупу з 

ознаками насильницької смерті або невпізнаного без судово-медичного дослідження. Під час 

дослідження трупу звертають увагу на одяг, індивідуальну належність, особливо якщо це не 

похоронна, а та, яка була в момент нанесення ушкоджень. Після висушування такий одяг 

скеровують у медично-криміналістичне відділення. У ході зовнішнього огляду насамперед 

досліджують трупні зміни, частіше вже пізні, індивідуальні ознаки, ушкодження, які за 

необхідності реставрують. Розрізи від первинного розтину докладно описують. Також 

вказують чи розкриті порожнини й органи, у якому вони стані, вивчають ушкодження і 

зміни. Ушкодження кісток, сторонні включення вилучають для лабораторних досліджень. 

Якщо дослідження трупу виконують уперше або органи не були вилучені під час первинного 

дослідження, то їх вилучають для лабораторного дослідження за звичайними правилами. Для 

судово-хімічного дослідження за схожості на отруєння варто додатково вилучити зразки 

ґрунту, над і під трупом, оббивку труни, металеві вироби, щоб спростувати виведення або 

потрапляння отрути зовні, а також представників фауни (як живих, так і мертвих) для 
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визначення сезонності і давності поховання. З трупу беруть зразки для порівняльного 

дослідження (кров, фрагменти тканин, мазки-відбитки, волосся і ін.). 

Варто брати до уваги, що гниття руйнує хімічні речовини, але деякі з них, наприклад, 

окис вуглецю, алкалоїди, знаходять і через кілька місяців, а миш'як, металеві отрути - через 

роки. Внаслідок гниття слабшає, а згодом втрачається або змінюється групова специфічна 

характеристика тканин, проте описані випадки визначення антигенних систем АВО за 2-3 

місяці, у волосинах - роки, на муміфікованих трупах - через тисячоліття. 

Під час огляду місця події стосовно розчленованого трупу детально описують 

приміщення чи ділянку території відкритої місцевості з метою пошуку частин тіла; 

зазначають фрагменти одягу із записом у «Протокол огляду місця події...» покрою, виду і 

кольору тканин; окремо описують кожний фрагмент розчленованого трупу особи та 

абсолютні ранні і пізні трупні зміни на них, імовірний спосіб розчленування (вид знаряддя 

злочину); індивідуальні особливі ознаки (рубці після операцій, вроджені плями, татуювання); 

визначають статеву належність (якщо це можливо) та приблизно вік особи, чи належать 

розчленовані фрагменти одній особі (якщо є всі частини тіла). 

 

Завдання для самоконтролю 

 

- Термін «смерть», етапи помирання організму. 

- Соціальна медична юридична класифікація смерті. 

- Імовірні ознаки настання смерті. 

- Достовірні абсолютні ознаки настання смерті: ранні та пізні. 

- Порядок огляду місця події та трупу на місці його знаходження. 

- Підстави для виконання судово-медичної експертизи, її завдання і можливості. 

-  Судово-медична експертиза трупу плода чи новонародженої дитини. 

- Судово-медична експертиза у випадках раптовій смерті. 

- Судово-медична експертиза ексгумованого трупу. 
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Додаток до 2.2 

 

МЕДИЧНО-СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕРТІ 

 КАТЕГОРІЯ СМЕРТІ  

   

 

 

насильна 

(насильницька) 
 

ненасильна 

(ненасильницька) 

 

 

        

  РОДИ СМЕРТІ    

        

вбивство (навмисне, 

необережне) 
 

неприродна 

(передчасна) 
 

природна 

(фізіологічна) 

  
 

раптова 

(несподівана)    самогубство (доведення 

до самогубства)    

        

нещасний випадок       

        

  ВИДИ СМЕРТІ    

        

механічна травма  
захворювання серцево- 

судинної системи 
 

старіння, повна втрата 

фізіологічного  

ресурсу людини 
дія крайніх температур  

захворювання органів 

дихання 
 фізіологічний або  

фізичний недорозвиток: 

 недоношеність; 

 анатомічно-

фізіологічні 

вади розвитку 

механічна асфіксія  
захворювання центральної 

нервової системи 
 

електротравма  
захворювання шлунково- 

кишкового тракту 
 

отруєння  інфекційні захворювання   

лікарські та нелікарські 

втручання у стан здоров’я 
 онкологічні захворювання   

дія біологічних факторів  вагітність та пологи   

психотравма  інші захворювання   

фізіологічна перенапруга, 

виснаження 
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 ТРУПНІ ЯВИЩА  

       

 
РАННІ  ПІЗНІ 

 

  

     

 
охолодження  гниття 

 

  

     

 
висихання  муміфікація 

 

  

     

 

трупні плями  

жировіск 

(омилення, 

сапоніфікація) 

 

  

     

 
задубіння (заклякання)  торфяне дублення 

 

  

     

 
автоліз  скелетування 

 

  

 

 

ТРУПНІ ЗМІНИ 

   

характер змін термін початку змін термін повного розвитку 

РАННІ ТРУПНІ ЗМІНИ 

охолодження 

 

висихання  

трупні плями 

 

трупне задубіння 

 

автоліз 

китиці та обличчя – 1-2 год; 

тулуб – 2-4 год; 

2-6 год 

гіпостаз – 2-3 год; 

стаз – 12-24 год 

початок – 1-3 год 

 

2-6 год 

доба 

 

різні строки 

імбібіція більше 24 год 

 

до кінця доби; 

руйнування – 3-6 діб 

різні строки 

ПІЗНІ ТРУПНІ ЗМІНИ 

а) руйнівні: 

гниття 

б) консервуючі: 

1. муміфікація 

2. жировіск (омилення) 

3. торфяне дублення 

 

кінець першої доби 

 

перший місяць 

2-3 тижні і більше 

не з’ясоване 

 

місяць і більше 

 

3 місяці і більше  

6 місяців і більше  

 

 

СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТРУПНОГО ЗАДУБІННЯ 

       

безперечний 

доказ настання 

смерті 

 

добре зберігається 

поза людини в 

момент смерті 

(каталептичне 

задубіння) 

 

за ступенем 

охоплення окремих 

груп м’язів можна 

стверджувати про час 

настання смерті 

 

інтенсивність, 

швидкий початок та 

завершення допомагає 

визначити час 

настання смерті 
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СТАДІЇ РОЗВИТКУ ТРУПНОГО ЗАДУБІННЯ 

(за М.І. Райським, 1953) 

Стадії 
Час виникнення 

після смерті 

1. а) початок розвитку трупного задубіння 

б) розповсюдження його на всі м’язи тіла 

1-3 год 

4-6 год 

2. Виражене трупне задубіння всіх м’язів  

та фіксація пози трупу 
від 4-6 год до 24-48 год 

3. а) початок руйнування трупного задубіння 

б) повне зникнення трупного задубіння 

від 24 до 48 год 

від 3 до 7 днів 

 

 

 
СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГНИТТЯ 

 

  

 
затруднює розтин 

 

  

 
знищує ознаки багатьох ушкоджень і зажиттєвих хворобливих процесів 

 

  

 
не дозволяє визначити час настання та причину смерті 

 

  

 
сприяє вспливанню трупів утоплених осіб 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ГРАФІЧНА ДЕМОНСТРАЦІЯ ВИНИКНЕННЯ АБСОЛЮТНИХ 

ОЗНАК НАСТАННЯ СМЕРТІ 

(за Сімпсоном К., 1952;  цит. по Томіліну В.В., Пашиняну Г.А., 2001) 

 

строк 

 

 динаміка охолодженння трупу 

 динаміка розвитку трупних плям 

 динаміка формування трупного задубіння 

 гниття 

 

0С 

36,6  
370С 
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ПІДСТАВИ ДЛЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

(ДОСЛІДЖЕННЯ) ТРУПУ 

     

насильна 

смерть усіх 

видів і родів 

смерті 

 

смерть, 

схожа на 

насильну 

 

смерть у лікувальному закладі, коли є скарги 

родичів або близьких померлої особи стосовно 

неправильного або невчасного лікування 

тощо, та їх заяви, прийняті слідчими органами 

або органами дізнання 

      

 раптова смерть  

  

 
смерть у лікувальному закладі без 

з’ясованого діагнозу 
 

  

 

смерть невідомої особи, знайденої за 

випадкових обставин або доставленої 

в лікувальний заклад незалежно від 

строку перебування в ньому 

 

  

 смерть внаслідок невідомих причин  

 

 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЕКСГУМАЦІЇ ТРУПУ 

     

ОФІЦІЙНО ДОЗВОЛЕНІ 

(правомірні) 

 

ВИПАДКОВІ 

 

ЗЛОЧИННІ 

      

ексгумація з судово- 

медичною метою 

випадкове знаходження 

захороненого трупу 

ексгумація з метою 

мародерства 

  

 

  

ексгумація з науково- 

історичною метою 

ексгумація з метою 

вандалізму 

    

ексгумація з метою ототож- 

нення особи (не поєднана з 

кримінальним розслідуванням) 

ексгумація з 

хуліганських мотивів 

  

ексгумація і викрадення 

трупу з метою викупу   

ексгумація у зв’язку з пере- 

похованням або переносом 

цвинтаря 

  

ексгумація трупу 

із помсти 

 

 

 

ВИДИ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУПУ 

     

попередній зовнішній 

огляд трупу 
 

судово-медичний 

розтин трупу 
 

повторний судово- 

медичний розтин трупу 
 

ексгу- 

мація 
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СУДОВО-МЕДИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУПІВ НОВОНАРОДЖЕНИХ 

  

 

  

 

  

 

  

НОВО-

НАРОДЖЕНІСТЬ 

ЖИВО-

НАРОДЖЕНІСТЬ 

ЖИТТЄ-

ЗДАТНІСТЬ 

ТЕРМІН 

ВНУТРІШНЬО

-УТРОБНОГО 

ЖИТТЯ 

        

пологова пухлина легенева плавальна 

проба 

аномалії розвитку довжина тіла 

сироподібна смазка фізіологічний 

розвиток 

обсяг голови 

помарки крові шлунково-кишкова 

плавальна проба 

вага 

меконій Внутрішньо 

утробні 

захворювання 

плоду 

острівці 

зкостеніння 
відсутність 

сформованої 

демаркаційної лінії 

пупкового кільця 

розташування 

діафрагми довжина 

пуповини 
картина легень 

 

рентгенологічне 

дослідження 

вага плаценти 

кефалогематома спектральне 

дослідження 

меконію 

 

емісійне 

спектральне 

дослідження 

легеневої тканини 

 гістологічне 

дослідження 

легеневої тканини 

 

 

СУДОВО-МЕДИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУПІВ НОВОНАРОДЖЕНИХ 

  

 

  

 

  

ЗРІЛІСТЬ 

ДОНОШЕНІСТЬ 

ТЕРМІН ЖИТТЯ 

ПІСЛЯ ПОЛОГІВ 

ПРИЧИНИ 

СМЕРТІ 

      

довжина тіла плоду 
мікроскопічне дослідження 

родової пухлини 
до пологів 

вага плоду 
мікроскопічне дослідження 

пупкового кільця 
під час пологів 

розмір голови 
розповсюдженість повітря в 

шлунково-кишковому тракті 
після пологів 

ознаки розвитку 

організму плоду 
ознаки догляду 

 ядра зкостеніння 
мала кількість або 

відсутність меконію 

розміри довгих 

трубчастих кісток 

емісійний спектральний 

аналіз кишківника 
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2.3. Судово-медична характеристика механічних ушкоджень.  

Причини смерті внаслідок травм 

 

Юридичний зміст терміну «ушкодження» закладений у кримінальному законодавстві 

- це насильницька дія; порушення закону, який охороняє тілесну недоторканість кожного з 

нас, наше життя та здоров’я. Згідно Кримінального Кодексу України тілесні ушкодження 

невід’ємні від правопорушення. У цьому кодексі є також статті, які кваліфікують тілесні 

ушкодження, ступінь їх тяжкості та міру покарання. Розділ другий «Злочини проти життя та 

здоров'я особи» Кримінального кодексу України окреслює дії, які спричиняють смерть, 

розлад здоров’я, втрату працездатності та інші насильницькі дії, такі як побої, заподіяння 

мук, мордування, катування, сильний фізичний біль. В основі кваліфікації насильницьких дій 

є медичні ознаки, проте з соціальною та правовою інтерпретацією події.  

 Судово-медична травматологія - галузь медицини, яка вивчає закономірності 

виникнення ушкоджень, засоби, способи, методи їх визначення, а також критерії експертної 

оцінки результатів цих досліджень. Термін «тілесне ушкодження» у кримінальному праві та 

судовій медицині не тотожні, оскільки травматологи не оцінюють юридичний аспект травми. 

Судово-медичне значення «ушкодження» це порушення анатомічної цілісності 

тканин, органів та їх функцій, яке виникає внаслідок дії одного чи декількох зовнішніх 

травматичних чинників - фізичних, хімічних, біологічних, психічних. 

Травму («traumа» латинською мовою перекладається як «ушкодження») поділяють: 

1) за наслідками (смертельна чи несмертельна); 2) за анатомічно- фізіологічними ознаками 

дії на організм (анатомічні - крововиливи, садна, рани, переломи та тріщини кісток, вивихи, 

ушкодження внутрішніх органів з/без порушення їх цілісності, розчленування чи відділення 

частини тіла, розчавлення тіла чи окремих частин та функціональні - біль, струс органів чи 

усього тіла, шок); 3) за чинниками зовнішнього середовища, які діяли на організм (фізичні - 

ушкодження, спричинені тупими, гострими предметами, вогнепальні, спричинені дією висо-

ких чи низьких температур, усі види механічної асфіксії, ураження внаслідок атмосферної та 

технічної електрики чи різкої зміни атмосферного тиску, дії іонізуючого випромінювання; 

хімічні - отруєння та хімічні опіки; біологічні - розлад здоров'я внаслідок дії інфекційних 

факторів чи бактеріальних токсинів, якщо їх введено примусово (насильно) або без 

попередження; психічні - стрес, переляк, дії або бездіяльність, які спричинили сильне 

душевне хвилювання і негативно вплинули на здоров’я.  

Отже травма охоплює майже усі види насильства на організм не тільки зовні, але і з 

середини. Сукупність ушкоджень, що виникають за схожих умов праці й побуту у певних 

груп населення, називають травматизмом. За етіологією травматизм буває: 

1. Виробничий: 

а) промисловий; 

б) сільськогосподарський. 

2. Невиробничий: 

а) побутовий; 

б) дорожній (окрім транспортного); 

в) спортивний; 

г) шкільний. 

3. Транспортний: 

а) автомобільний; 

б) залізничний; 

в) водний; 

г) повітряний; 

д) гужовий. 

4. Військовий: 

а) бойовий; 

б) небойовий (в т.ч. мирного часу). 

Усі засоби, які можуть спричинити механічні пошкодження, поділяють на: зброю – 

вироби, спеціально призначені для нападу чи захисту ( вогнепальна зброя, кастет, холодна, 
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газова зброя); знаряддя – вироби побутового чи промислового призначення (сокира, 

молоток, ножиці, кухонний ніж, праска тощо); предмети – засоби без спеціального 

призначення (камінь, палиця тощо). Кваліфікація засобів, якими спричинені пошкодження, є 

компетенцією правоохоронних органів. 

У судовій медицині усі засоби залежно від їх дії поділяють на тверді тупі предмети, 

гострі предмети, вогнестрільну зброю, вибухові пристрої. М’які тупі предмети небезпечні 

як петлі, якими стискають шию. 

Тверді тупі предмети спричиняють ушкодження усією своєю поверхнею, характер 

ушкодження залежить від розміру та форми останньої, а також механізму та сили дії. За 

властивостями травматичної поверхні тупі предмети класифікують : з широкою плоскою 

поверхнею, з обмеженою плоскою поверхнею, із сферичною, циліндричною, тригранними, 

двогранними кутами чи ребрами. 

Особливості ушкодження м’яких тканин  

Садно поверхневе - ушкодження поверхневих шарів шкіри (епідермісу), глибоке, якщо 

захоплена власне шкіра. Для утворення садна необхідний великий тиск і ковзання по шкірі 

дотично, тобто тангенціальна дія травматичного предмету. Садна утворюються внаслідок дії 

тупими предметами із шорсткою поверхнею (цегла, камені тощо). Гострі предмети 

спричиняють утворення подряпини – лінійне садно. Мікроскопічно визначають початок 

садна (епідерміс рівно чи звивисто обірваний) та кінець садна (епідерміс вивернутий до 

неушкодженої шкіри або припіднятий над нею). Розміри садна корелюють з розмірами 

дотичної поверхні предмету і пройденого ним шляху. Спочатку свіже садно завжди нижче 

неушкодженої шкіри (на трупі у вигляді пергаментних плям внаслідок висихання), згодом 

кров, злущений епітелій, лімфа підсихають і наприкінці першої доби на його поверхні 

утворюється кірка. 

Описують садно за таким алгоритмом: 

1) конфігурація садна (прямолінійна, смугаста, трикутна, звивиста, пів місяцева); 

2) поверхня садна (припіднятість чи відхилення епідермісу, чи поверхня без 

епідермісу); 

3) чіткість садна (суцільне, глибоке, поверхневе, переривчасте); 

4) розміри садна (загальна довжина та ширина, розміри окремих деталей садна); 

5) сторонні нашарування (дрібні, аморфні, волокнисті чи відсутні). 

Тривалість загоєння садна відбувається у чотири етапи: 

1) початковий – підсихання поверхні протягом першої доби; 

2) утворення кірочки – від 12 годин до 3-4 діб; 

3) репаративна регенерація (епітелізація) – 4-12 доба з відшаруванням кірочки; 

4) рожева пляма зникає на 9-15 добу. 

Дрібні садна загоюються протягом 10-15 діб, великі – 20 діб. 

 Судово-медичне значення садна: показник травми, спричиненої твердим предметом, 

що визначає місце прикладання сили, віддзеркаює розмір, форму та рельєф травмуючої 

поверхні, напрямок, кількість та давність спричинених ударів.  

 Синці - різні за інтенсивністю та походженням скупчення крові у товщі тканини чи 

прошарках між ними. Утворюються внаслідок перпендикулярного удару турим твердим 

предметом, який має велику поверхню та малу кінетичну енергію (у т.ч. падіння на 

площину).Синці віддзеркалюють форму, розмір та рельєф травмуючого предмету. За 

величиною синці поділяють на: 

- власне синці (невеликі скупчення крові); 

- гематоми (масивні скупчення крові в утвореній порожнині, що піднімають шкіру); 

- петехії (дрібні круглі скупчення крові); 

- екхімози (дрібні неправильної форми скупчення крові). 

 Внаслідок розпаду клітин крові синець змінює колір (цвіте). Динаміка та темпи 

розсмоктування синця залежать від його локалізації, розташування, розміру, глибини. Існує 

три етапи «цвітіння» синця: 

- свіжий синець без зеленого кольору по краях (давність 3-4 дня); 

- несвіжий , з домішкою зеленого кольору (давність 3-6 днів); 
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- давній синець, коричнево - жовтий без зеленого кольору (давність 8-15 днів). 

 Судово-медичне значення синця: головний показник прижиттєвості ушкодження, 

допомагають з’ясувати питання про спосіб ушкодження, знаряддя, давність спричинення 

травми, величину застосованої сили, місце первинного удару. 

Рани - механічні ушкодження м'яких тканин та органів з порушенням їх цілісності 

(шкіри, слизової оболонки, капсули). Рани поділяють на непроникаючі та проникаючі, 

останні поєднані із замкненою порожниною (черепна, черевна, грудна порожнини). Рани 

утворюються від сильного стиснення тупим чи гострим предметом; оскільки навіть 

найгостріший ніж без тиску не зробить розріз. Рідше рани утворюються внаслідок 

розтягання (рвані і вогнепальні). Забійні рани утворюються як внаслідок перпендикулярного 

до поверхні тіла, так і внаслідок дотичної дії травматичного предмету. За походженням рани 

поділяють на операційні, бойові, випадкові. 

 За особливостями травматичного чинника рани класифікують на  

 1) рани, які спричинені тупими твердими предметами: забійні, рвані, укушені, 

скальповані;  

2) рани, спричинені гострими предметами: різані, колені, рубані, колено-різані, 

рубано-колені, пиляні, сверлені; 

3) вогнестрільні рани: кульові, дробові, уламкові, рвані внаслідок вибуху; 

4) рани, спричинені дією хімічних речовин, крайніх температур, променевої енергії, 

технічного чи атмосферного струму; 

5) рани, спричинені патологічними процесами чи операційним втручанням. 

Для рани характерні розходження її країв, ступінь якого визначається напрямком 

м'язових волокон: найбільше розходиться рана перерізана упоперек волокон. Ступінь 

розходження рани також впливає на тривалість її загоєння. Кожна рана небезпечна щодо 

кровотечі, інфікування, порушення анатомічної і функціональної цілісності органів чи 

тканин. 

Описують рани за таким алгоритмом: 

 конфігурація рани (лінійна, складна, невизначена); 

 конфігурація країв ( рівні, зазубрені, бахромчасті, невизначені); 

 розміри ( довжина, ширина, глибина) та кількість променів; 

 відшарування країв (поперечне, поздовжнє); 

 форма та розміри осаднення країв рани, вираженість та поширеність зони 

осаднення; 

 ступінь співставлення країв рани; 

 конфігурація кінців рани; 

 виразність сполучнотканинних перетинок у дні рани; 

 характеристика стінок рани; 

 характеристика сторонніх включень;  

 особливості раневого каналу (напрямок, довжина, форма). 

Загоєння рани відбувається з утворенням рубця. У цьому процесі виділяють три 

етапи: 

1) запалення; 

2) затягування (проліферація) - 2-3 доба після поранення, розростається молода 

сполучна тканина, рана закривається епітелієм; 

3) формування рубця (4-5 тиждень після травми рубець «свіжий», рожево-синій, 3-6 

місяців потому утворюються еластичні волокна). 

 Судово-медичне значення ран: показник травми, за яким можливо з’ясувати вид 

зброї, механізм та давність спричинення, ступінь тяжкості тілесного ушкодження, за 

висновками мікроскопічного дослідження з’ясувати зажиттєвість.  

 Особливості пошкодження кісток 
Вивихи і розтягнення. Вивих це стійке зміщення суглобових кінців кісток, які 

складають суглоб, за межі його анатомічної норми. За механізмом вивихи поділяють на 

прямі (коли сила удару діє безпосередньо на суглоб) і непрямі (коли сила діяла далеко від 
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суглобу, наприклад, при вивертанні руки назад). Головні ознаки вивиху: зміна анатомічної 

форми суглобу, фіксація кінцівки в неправильному положенні, зміна довжини вивихнутої 

кінцівки, набряк суглобу, синці, біль. Вивихи часто супроводжуються розривами м'яких 

тканин, які зумовлюють кровотечу. У судово-медичній практиці вивихи найчастіше 

зустрічаються під час значного насильства: масові бійки, падіння, сильні удари у ділянці 

суглобів. 

Переломи це часткове чи повне порушення анатомічної цілісності кістки чи хряща. 

Переломи поділяють на відкриті (є порушення цілісності шкіри у ділянці перелому), закриті 

(без порушення цілісності шкіри), прямі (утворюються у місці дії сили), непрямі 

(утворюються на деякій відстані від місця дії сили). Якщо останні дозволяють з’ясувати 

тільки механізм утворення, вивчення морфологічних характеристик прямих переломів дає 

можливість ще й отримати дані про особливості предмету, яким спричинено травму. 

 Прямим переломам властиве руйнування та нашарування різних шарів кістки: в місці 

контакту кісткова тканина вилущується, краї зламаної кістки нерівні, з великими зубцями, 

які нашаровуються один на іншого. У непрямих переломах жодної з цих ознак не буває. 

Тріщина кістки це одна з форм неповного лінійного перелому кістки, яка немає зіяння, її 

частіше спостерігають у плоских кістках. 

 Переломи кісток виникають внаслідок зсуву, стиснення, згинання, скручування та 

відриву кісткової тканини: 

1) стиснення це дія сили на кістку у поздовжньому напрямку (наприклад при падінні з 

висоти на ноги), внаслідок цього утворюються забійні переломи метадіафізарних ділянок, що 

можуть поєднуватися з переломами, які розколюють діафіз; стиснення трубчастої кістки 

спричинює розтрощення осколкового перелому, губчастої – до утворення компресійного 

перелому; 

2) скручування це обертання кістки навколо поздовжньої осі при фіксації одного з її 

кінців, спричинює утворення, як правило, гвинтоподібного перелому стегна чи гомілки; такі 

переломи завжди непрямі; 

3) відрив це відділення частини кісткової тканини у місці прикріплення до неї 

сухожилля під час швидкого скорочення м’язів; найчастіше спостерігається у молодих осіб; 

забійні та відривні переломи завжди непрямі; 

4) зсув виникає внаслідок різкого перпендикулярного удару ребром, краєм чи вузькою 

обмеженою поверхнею тупого твердого предмету; на трубчастій кістці утворюється 

поперечний перелом, а на протилежному боці удару є тріщини, за формою схожі на віяло; 

такі переломи завжди прямі; 

5) згинання кістки спричинене дією тупого твердого предмету з широкою поверхнею 

у поперечному напрямку; на випуклій поверхні згину виникає зона розтягнення, на увігнутій 

- зона стиснення; у переломах трубчастих кісток виділяють ділянку «початок руйнування», 

«східчасту зону» - ділянку поширення перелому та «гребені» - зона долому; такі переломи 

бувають прямі та непрямі. 

Переломи ребер також поділяють на прямі та непрямі (конструкційні). Переломи 

ребер характеризуються тим, що можуть виникати внаслідок незначних насильств, але при 

цьому спричиняють пошкодження внутрішніх органів (легені, серце). Прямі переломи, як 

правило, виникають внаслідок удару тупим твердим предметом з обмеженою поверхнею. У 

зоні контакту ребро розгинається: зовнішня компактна тканина стискається, а внутрішня – 

розтягується. У проекції таких переломів є пошкодження на шкірі, підшкірній жировій 

тканині, поверхневих м’язах. Непрямі переломи утворюються внаслідок стиснення грудної 

клітки передньо-задньому напрямку. Ребра ушкоджуються у місцях найбільшого згинання 

внаслідок розтягування зовнішньої кісткової пластинки і стиснення внутрішньої. Частіше у 

проекції таких переломів пошкоджень м’яких тканин не буває.  

Переломи черепу за морфологічними особливостями бувають лінійні, уламкові 

(уламки чи фрагменти кісток, обов’язково забій мозку), дірчасті, втиснені (в т.ч. 

терасоподібні), розходження швів, тріщини. Уламкові переломи виникають внаслідок удару 

великими тупими предметами (у т.ч. частинами транспорту), падінні з висоти, стисненні 

голови важкими предметами чи внаслідок послідовних ударів по голові важким предметом. 
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Дірчасті переломи спричинює сильний удар тупим твердим предметом з площею перерізу 9-

16 см2. Часто форма такого перелому на зовнішній пластинці кісток черепу чітко 

віддзеркалює форму та розмір травматичної поверхні предмета. Вдавлені переломи 

утворюються внаслідок удару з незначною силою тупим твердим предметом з обмеженою 

поверхнею. Якщо уламки у такому переломі розташовані східцями це терасоподібний 

перелом. Розходження швів це переломи за ходом шва черепу, вони схожі за механізмом до 

тріщин, часто поєднані з ними.  

Описують переломи за таким алгоритмом: 

1) назва зламаних кісток; 

2) локалізація, глибина, розміри перелому; 

3) характер, форма, розташування уламків, ; 

4) чіткість, кількість та характеристика тріщин (концентричні чи радіальні тріщини); 

5) лінії переломів, конфігурація; 

6) волосся в кісткових фрагментах; 

7) ушкодження м’яких тканин, сліди ковзання (траси); 

8) сторонні тіла (кулі). 

Судово-медичне значення переломів: констатація травми, спричиненої тупим твердим 

предметом; стан ушкодженої кістки допомагає з’ясувати місце дії та напрямок сили, що 

травмує; форму, розміри, рельєф травмуючої поверхні; кількість та послідовність ударів, 

давність травми. 

Ушкодження внутрішніх органів  

Ушкодження внутрішніх органів внаслідок дії тупих твердих предметів це: 

1) забиття (контузія) - у внутрішньому органі є крововилив, проте капсула органу 

ціла; 

2) розрив органу - більш глибоке ушкодження; 

3) відрив - повне відділення внутрішнього органу внаслідок розриву фіксуючих 

зв'язок; 

4) розчавлення - перетворення органу в кашоподібну масу (розмяття). 

Розмяття виникає внаслідок стиснення тіла з великою силою між двома твердими 

тупими предметами (залізничні, автотравми, обвали), характеризується розчавленням м’яких 

тканин і органів, роздробленням кісток.  

Численні розриви, поєднані з великими крововиливами можуть утворюватись як 

внаслідок сильного удару великим тупим предметом, так і внаслідок стиснення тіла. За 

локалізацією розривів з’ясовують напрямок травматичної сили. Ушкодження зв’язок 

внутрішніх органів, відриви паренхіматозних і порожнинних органів у більшості випадків 

спричинені значною ударною силою великих предметів, які зумовлюють загальний струс 

тіла. Розчленовування тіла або відділення його частин нерідко закінчується смертю. Проте 

відомо випадок, коли дев’ятнадцятирічна жінка з повним відривом руки з лопаткою і 

ключицею самостійно виключила транспортер, витягла з нього відірвану руку і пройшла 

пішки до санчастини один кілометр. 

 Судово-медичне значення розчленовування тіла або відриву частин: є можливість 

визначити знаряддя або спосіб нанесення травми, механізм спричинених ушкоджень. 

 Черепно-мозкова травма. Беручи до уваги небезпеку інфікування 

внутрішньочерепного вмісту, черепно-мозкову травму поділяють на закриту та відкриту. 

Закрита черепно-мозкова травма це ушкодження головного мозку без порушення цілісності 

м’яких тканин голови або є рани без ушкодження апоневрозу, незалежно від переломів 

кісток. Головний критерій відкритої черепно-мозкової травми це пошкодження апоневрозу. 

Клінічні форми: струс головного мозку, забій головного мозку легкого, середнього, важкого 

ступеня, дифузне аксональне пошкодження, стиснення головного мозку, стиснення голови.  

 За ступенем тяжкості черепно-мозкову травму поділяють на легку (струс і забій 

мозку легкого ступеня), середньотяжку (забій мозку середнього ступеня, підгостре і хронічне 

його стиснення), тяжку (забій мозку тяжкого ступеня, дифузне аксональне ураження , гостре 

стиснення мозку). 

 Невропатологи на сучасному етапі об’єднують терміни «струс» та «забій головного 
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мозку легкого ступеня» в одне трактування «легка черепно-мозкова травма», оскільки не 

існує методів, які чітко розмежовують наслідки обох травматичних процесів у живих осіб. 

Окрім цього, дифузні і вогнищеві пошкодження часто виникають одночасно. Струс 

головного мозку вважають легкою формою дифузного аксонального пошкодження. Цей стан 

характеризується комплексом зворотніх змін на ультраструктурному та нейрохімічному 

рівнях: травматична деполяризація нейронів, порушення утилізації глюкози, дезорганізація 

аксонів, збільшення викиду ацетилхоліну та амінокислот. Патоморфологічні зміни головного 

мозку при струсі з’ясовують мікроскопічно, це спазм дрібних судин, що спричинює ішемію 

тканини, згодом розширення капілярів, венозна гіпермія, діапедезні крововиливи, стази, 

периваскулярний, перицелюлярний, інтерстиційний набряк мозку, некробіотичні зміни 

нейронів. 

 Морфологічною основою наслідків струсу головного мозку є: 

1) мікроскопічні вогнища некрозу внаслідок гострого набряку чи ішемії тканини; 

2) мікрорубці та мікрокисти внаслідок гострих судинних змін у паренхімі головного 

мозку і судинних сплетіннях; 

3) пізні зміни у шлуночковій системі, які зумовлюють порушення продукції, 

резорбції, циркуляції ліквору. 

 Дифузне аксональне пошкодження головного мозку це розповсюджені розриви 

аксонів, які виникають внаслідок травми (частіше інерційного типу) і поєднуються з 

дрібновогнищевими геморагіями. Внаслідок ударів по голові тканина мозку може 

зміщуватись ротаційно, при цьому фіксовані стовбурові відділи залишаються нерухомими, 

але ушкоджуються у результаті перекручування. Дифузне аксональне ушкодження мозку 

виникає і тоді, коли його окремі частини зміщуються один відносно іншого. Така ситуація 

можлива і внаслідок бокового прискорення без ударної дії – тоді у потерпілого нема 

переломів черепу чи пошкоджень м’яких тканин голови. Навіть незначне зміщення мозку 

іноді достатнє для розриву нервових волокон, синапсів, кровоносних судин, які частіше 

виникають у мозолистому тілі, стовбурі мозку, білій речовині великих півкуль, 

паравентрикулярних зонах. Клінічно дифузне аксональне пошкодження головного мозку 

характеризується травматичним коматозним станом з переходом у вегетативний стан. 

Морфологічними критеріями діагнозу дифузного аксонального ушкодження є : 

1) набухання і набряк мозку; 

2) вогнищеве пошкодження мозолистого тіла: невеликий крововилив чи розрив 

тканини з геморагічним просоченням країв дефекту, згодом гліальний рубець чи невелика 

киста; 

3) вогнищевий крововилив у стовбур мозку, який переходить на ніжку мозочка; 

4) дифузне пошкодження аксонів (з’ясовується тільки під час гістологічного 

дослідження). 

 Забій мозку це вогнище некрозу внаслідок безпосередньої дії травмуючого чинника 

на речовину мозку, у т.ч. внаслідок протиудару до протилежної стінки черепу, великого 

серпоподібного відростку чи мозочкового намету. Під час забою часто виникають переломи 

кісток черепу, субарахноїдальні крововиливи, збільшується тиск та змінюється склад 

спинномозкової рідини. Неврологічна симптоматика регресує протягом 2-3 тижнів чи 

декілька місяців, іноді із залишковими явищами. Морфологічно забій мозку 

характеризується вогнищами геморагічного розрідження речовини мозку. Типова локалізація 

забою мозку – полюси та орбітальні поверхні лобових часток, лятеральна та нижня поверхня 

скроневих часток, кора над і під сильвієвою щілиною. Локалізація вогнищ у ділянці «удару» 

і «протиудару» дозволяє з’ясувати питання про місце і напрямок травмуючої дії. Забій 

тім’яної та потиличних часток, мозочка, стовбура мозку частіше виникають внаслідок 

переломів кісток черепу. Дуже рідко виникає забій основи мозку.  

 Стиснення головного мозку та його дислокація частіше спричинені 

внутрішньочерепними гематомами. Епідуральна гематома це накопичення крові між 

твердою мозковою оболонкою та кістками черепу. Виникає, як правило, внаслідок перелому 

кісток склепіння черепу, локалізується у тім’яній ділянці. Прижиттєві епідуральні гематоми 

необхідно диференціювати з посмертними, які утворюються внаслідок обгорання трупу в 
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результаті відшарування твердої мозкової оболонки від кісток черепу. Ознаки посмертних 

епідуральних гематом: 

1) серпоподібна форма; 

2) між згортком крові та твердою мозковою оболонкою є простір, заповнений рідкою 

кров’ю; 

3) непошкоджені м’які тканини та кістки; 

4) незміщені структури головного мозку.  

 Субдуральна гематома це накопичення крові між листками твердої та м’якої 

мозковими оболонками, яке спричинює загальне і/ або вогнищеве стиснення мозку. Частіше 

субдуральні гематома мають травматичне походження і характеризується розривом піальних 

вен або синусів. Ознаками нетравматичної субдуральної гематоми є неушкоджені кістки та 

м’які тканини черепу, судини без дефекту. Гематоми мають серпоподібну плоску форму, 

нерівномірні за товщиною, займають велику площу субдурального простору півкуль 

головного мозку. Гематоми об’ємом 30 мілілітрів повністю резорбуються. Субарахноїдальні 

крововиливи це накопичення крові між м’якою мозковою оболонкою та тканиною мозку. 

Такі крововиливи виникають із дрібних судин павутинної та судинної оболонок і бувають як 

травматичного (внаслідок забою), так і нетравматичного походження (артеріальна 

аневризма, артеріовенозна мальформація, артеріальна гіпертензія, атеросклероз, пухлина 

судин, сифілітичний артеріїт, які спричиняють спонтанний розрив патологічно змінених 

судин або виникають як результат незначної травми).  

 Ушкодження з функціональними розладами. За таких ушкоджень анатомічні 

зміни мінімальні, проте функціональні виражені: 

1) фізичний біль - організм швидше реагує на механічне насилля, ніж виникає 

анатомічне ушкодження, проте внаслідок рефлекторного впливу може спричинити шок, 

зумовити летальний наслідок; 

2) струс головного мозку - оцінюється як функціональне ушкодження, але може 

виникнути тяжкий розлад функції центральної нервової системи, навіть смерть; 

3) смерть внаслідок удару у рефлексогенну ділянку, у т.ч. рефлекторна зупинка серця; 

4) шок - різке подразнення периферичних нервів з виснаженням центральної нервової 

системи, який супроводжується пасивним положенням тіла, блідістю шкіри, розширенням 

зіниць, холодним потом, зменшенням артеріального тиску, слабким і частим пульсом. 

 Під час судово-медичного дослідження (незалежно від виду шоку: нейрогенний 

(больовий), гіповолемічний, кардіогенний, септичний, анафілактичний) важливо з’ясувати 

ознаки шоку: 

1) тяжка травма (пошкодження великих судин або паренхіматозних органів, 

рефлексогенних зон, великі пошкодження будь якої локалізації); 

2) патологічне депонування крові у капілярах (зокрема у печінці, селезінці); 

3)  набряк строми внутрішніх органів; 

4) згущення крові та порушення її реологічних властивостей (сладж, стаз); 

5) «шокову нирку»: ішемія кіркового шару і повнокрів’я пірамід внаслідок 

шунтування кровообігу; 

6) ознаки синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові: гіалінові 

тромби у судинах мікроциркуляторного русла, геморагії, ішемічна енцефалопатія, дистрофія 

нефротелію та гепатоцитів, вогнищеві некрози у міокарді, печінці, канальцях нирок, гострі 

ерозії слизової оболонки шлунку; 

7) морфологічні еквіваленти генералізованого адаптаційного синдрому в ендокринних 

органах (деліпідизація ретикулярної та пучкової зон наднирників, згодом некрози у корі 

наднирників та аденогіпофізі. 

 У експертній практиці частіше буває нейрогенний шок (зумовлений пошкодженням 

центральної нервової системи внаслідок дуже сильної больової імпульсації під час 

механічних, електричних, термічних, хімічних травм та опіків) і гіповолемічний шок (у 

результаті зменшення об’єму циркулюючої крові, частіше внаслідок крововтрати, під час 

опіків). Розвиток кардіогенного шоку спричинює гостре зменшення серцевого викиду 

внаслідок гемоперикарду з тампонадою серцевої сорочки, також інфаркту міокарда, 
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травматичних дефектів клапанів серця тощо. Септичний (інфекційно-токсичний) шок є 

ускладненням інфікованих опіків, рідше – травм, зокрема у осіб з імунним дефіцитом. 

Анафілактичний шок – генералізована реакція гіперчутливості- спостерігають як наслідок дії 

отрут (повторне введення неочищенного наркотика, укуси бджіл) або ятрогенного 

походження.  

 Причини смерті внаслідок механічної травми поділяють на дві групи: 

1) безпосередня причина, якщо смерть настає відразу після травми;  

2) в результаті ускладнень, безпосередньо поєднаних з травмою. 

Безпосередні причини смерті. Великі анатомічні порушення цілісності тіла, 

наприклад, розчавлення голови або тулуба, розчленовування тіла. Ушкодження життєво 

важливих органів, наприклад, розрив серця, забій головного мозку, це пошкодження, які є 

несумісні з життям. Гостра велика крововтрата буває зовнішня або/і внутрішня. 

Смертельною є втрата 40-50-70% крові для дорослих і 50-60 грамів для новонароджених, 

проте у настанні смерті має значення не тільки об’єм, але і темп крововтрати. З’ясовують 

ознаки «швидкої» смерті, великої кровотечі, пошкодження великої судини, «плями 

Мінакова» – смугасті крововиливи під ендокардом лівого шлуночка, утворення яких 

спричинене меншим тиском крові у порожнині шлуночка порівняно з тиском у капілярах. 

Якщо смерть настає не так швидко, кров’яне депо встигає розвантажитись і спостерігають 

ознаки гострого недокрів’я: бліда шкіра і слизові оболонки, бліді та вогнищеві трупні плями, 

недокрів’я сухих, блідих внутрішніх органів, зморщена селезінка, іноді «плями Мінакова». 

Травматичний шок – генералізована нейросудинна реакція на пошкодження з 

централізацією кровообігу, гіпотонією, секвестрацією крові, з максимальними ознаками 5-10 

годин після травми. Стиснення життєво важливих органів кров’ю чи повітрям: 

стиснення головного мозку внаслідок внутрішньочерепної гематоми, набряку чи його 

дислокації під час черепно-мозкової травми, гемоперикард і тампонада серця, пневмоторакс, 

зокрема двобічний. Смертельне стиснення головного мозку настає при скупченні близько 

100-150 грамів крові над або під твердою мозковою оболонкою. Стиснення серця кров’ю 

відбувається внаслідок нагромадження крові об’ємом 400-500 мілілітрів у порожнині 

серцевої сорочки (тампонада серця), виникає під час поранення або внаслідок спонтанного 

його розриву. Скупчення в плевральній порожнині повітря (пневмоторакс) або крові 

(гематоракс) під час їх двобічного поширення чи у поєднанні (гемопневмоторакс) зумовлює 

стиснення, зміщення легенів і, одночасно з крововиливами, спричинює летальний наслідок. 

Емболії - раптова закупорка кровоносної судини повітрям, жиром, тромбом, шматочком 

тканини чи стороннім тілом. Повітряна емболія найчастіше виникає під час різаних 

пошкоджень шиї, кримінальному аборті; для її діагностики застосовують проби на повітряну 

емболію та гістологічне дослідження легенів (у судинах сотові структури як сліди 

повітряних пухирів). Жирова емболія виникає внаслідок великого розчавлення жирової 

тканини, переломів трубчастої кістки, закупорки жиром судин головного мозку чи легенів з 

максимальними ознаками 12-18 годин - 3-5 діб після травми; для її діагностики застосовують 

гістологічне дослідження (пофарбування заморожених зрізів). Тканинна емболія має 

аналогічний перебіг жировій. Тромбоемболія буває травматичного (тромб у судині 

пошкодженої ділянки) і нетравматичного походження (тривала гіподинамія і швидке 

згортання крові спричиняє утворення тромбу в глибоких венах гомілки та його відрив). 

Аспірація кров’ю виникає під час поранень шиї, переломах кісток носу і основи черепу, 

якщо кров потрапляє у дихальні шляхи. Ознаки смерті внаслідок асфіксії аспірованою 

кров’ю такі: загальні ознаки асфіксії, кров у дихальних шляхах, характерний вигляд легенів 

(строкатість внаслідок численних темно-червоних ділянок під плеврою), під час 

гістологічного дослідження внутрішньо-альвеолярні крововиливи. Рефлекторна зупинка 

серця - асистолія або фібриляція шлуночків у результаті ударів тупим предметом у 

рефлексогенні ділянки шиї, грудної клітки, сонячного сплетіння, калитки. Під час 

зовнішнього та внутрішнього дослідження морфологічних змін немає, або вони незначні. 

Критичний аналіз справи, об’єктивна оцінка мінімальних анатомічних пошкоджень, судово-

гістологічне дослідження, стан серцево-судинної системи та неможливість інших можливих 

причин смерті дозволяє правильно сформулювати експертний висновок. 
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 Головні вторинні травматичні причини смерті: 

1. інтоксикація – отруєння продуктами розпаду білків крові або розчавлених тканин; 

2. інфекція – абсцеси, флегмони, правець, абсцес мозку, гнійний менінгіт, гнійний 

плеврит, сепсис, газова гангрена тощо; 

3. неінфекційні післятравматичні захворювання: місцеві травматичні аневризми, 

травматичні вади серця, стискання мозку кістками черепу, пневмонія після заковтування 

крові (аспірація), кишкова непрохідність внаслідок спайок.  

 Навіть смертельно поранена особа нерідко здатна здійснювати складні тривалі 

самостійні дії: спричиняти собі нові ушкодження, нерідко також смертельні, або навпаки 

посадити літак і тоді померти в кабіні. З точки зору оцінки усвідомлення та реалізації дій 

такими пораненими, необхідно брати до уваги можливість збереження ними свідомості та 

здійснення рухів. Внаслідок ушкодження головного мозку не завжди втрачають свідомість, 

але ушкодження ділянок, у яких є центри руху кінцівок, або повний відрив спинного мозку у 

шийному відділі заперечує можливість самостійних рухів. Не кожне поранення серця 

закінчується смертю. Відомі випадки, коли з кулею у серці людина прожила десятки років і 

померла внаслідок інших причин. Тому в кожному конкретному випадку потрібна детальна 

оцінка побачених ушкоджень. Достовірно заперечити здатність смертельно поранених до 

активних можна тільки в наступних випадках: 

1. відділення голови, розчленування тулуба, розчавлення голови, шиї, грудної 

клітки, значна руйнація серця; 

2. дифузне аксональне ушкодження головного мозку поєднане з нерухомістю тіла і 

травматичним коматозним станом; 

3. ушкодження вегетативних центрів довгастого мозку, яке спричиняє швидкий темп 

настання смерті; 

4. ушкодження шийного відділу спинного мозку поєднане з нерухомістю тіла. 

Головним завданням експертизи механічної травми є з’ясування причини смерті, 

характеру ушкодження та його причинно-наслідкове поєднання із смертю, механізму дії 

знаряддя злочину. Загальні питання до судово-медичного експерта в межах його 

компетенції: 

 який характер ушкоджень, давність виникнення, які з них спричинені зажиттєво? 

 які особливості травматичного предмету, чи могли виникнути ушкодження 

внаслідок дії предмету, скерованого для дослідження? 

 чи є сліди крові, волосся, нашарування органів або тканин на досліджуваному 

знарядді? 

 яка кількість ушкоджень і у якій послідовності вони спричинені? 

 у якому положенні перебував потерпілий у момент отримання ушкоджень? 

 чи характерні ушкодження для боротьби і захисту, чи могли вони бути спричинені 

власноруч потерпілою особою? 

 cкільки часу прожила потерпіла особа після ушкоджень, чи могла вона в цей 

період здійснювати усвідомлені дії, самостійно рухатись? 

 

 Завдання для самоконтролю 

 

- Юридичний та судово-медичний зміст терміну «тілесне ушкодження». 

- Кваліфікація ушкоджень за чинниками зовнішньої дії. 

-  Головні види травматизму. 

- Характеристика механічних ушкоджень з порушенням анатомічної цілісності 

тканин. 

- Механічні ушкодження внутрішніх органів. 

- Функціональні розлади як наслідки травм. 

-  Особливості судово-медичного з’ясування причин смерті внаслідок травм. 
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Додаток до 2.3 

 

ТРАВМАТИЗМ 

  

 

  

 

  

 

  

ВИРОБНИЧИЙ ТРАНСПОРТНИЙ НЕВИРОБНИЧИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 

        

 промисловий 

 сільськогоспо-

дарський 

 автодорожний 

 залізничний 

 водотранспортний 

 авіаційний 

 побутовий 

 вуличний 

 спортивний 

 під час війни 

 у мирний час 

 

ВИДИ ТА ФАКТОРИ ДІЇ, ЯКІ СПРИЧИНЯЮТЬ ТРАВМУ 

           

ФІЗИЧНІ ХІМІЧНІ БІОЛОГІЧНІ 
ПСИХІЧНІ 

(ПСИХОЕМОЦІЙНІ) 

        

 механічні 

 дія крайніх  

температур 

 електричні (дія  

електроструму) 

 дія променевої 

енергії 

 барометричні 

 акустичні 

 ендогенні 

 екзогенні 

 тварини 

 рослини 

 мікроорганізми 

 соціальні 

 мікросоціальні 

   

 

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕХАНІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ 

     

ЗА ХАРАКТЕРОМ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ 

     

анатомічні функціональні 

 садна, подряпини 

 синці, гематоми 

 рани 

 розриви зв’язок 

 вивихи 

 переломи кісток 

 розриви внутрішніх  

органів 

 розм’якшення 

(розтрощення) 

 відділення частин тіла 

 спричинення болю 

 окремі види 

травматичного шоку 

 струс внутрішніх  

органів (серце, головний 

мозок, легені тощо) 

 розлад функції  

зовнішнього дихання  

(асфіксія) 

 ушкодження  

гострою зброєю 

 ушкодження внаслідок 

пострілу з вогнестрільної  

зброї 

 ушкодження тупою  

зброєю 

 механічне порушення 

зовнішнього дихання 

(механічна асфіксія) 

 

УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ХАРАКТЕР МЕХАНІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ 

  

 форма ти величина поверхні, яка травмує 

 вага механічного фактору 

 швидкість удару 

 напрямок руху предмету стосовно тіла (величина кута) 

 властивості ушкоджених тканин 

 індивідуальні особливості організму 
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КАТЕГОРІЯ 

УШКОДЖЕННЯ 

ХАРАКТЕР 

УШКОДЖЕННЯ 
ПРИКЛАД 

ІЗОЛЬОВАНІ 

УШКОДЖЕННЯ 

- ушкодження одної ділянки, 

одного внутрішнього органу, 

одного сегменту опорно-

рухового апарату 

відкритий перелом правої 

стегнової кістки; розрив 

селезінки 

МНОЖИННІ 

УШКОДЖЕННЯ 

- травма двох або більше 

органів однієї порожнини 

(один функціональний 

напрямок), або травма двох 

чи більше сегментів опорно-

рухового апарату однієї 

анатомічної ділянки  

множинні переломи ребер; 

множинні розриви печінки, 

селезінки, підшлункової 

залози 

ПОЄДНАНІ 

УШКОДЖЕННЯ 

- травма двох або більше 

органів різних ділянок (різні 

функціональні напрямки), 

або травма внутрішніх 

органів поєднана з 

ушкодженнями опорно-

рухового апарату двох чи 

більше анатомічних ділянок 

тупа поєднана травма голови, 

грудей, тазу 

КОМБІНОВАНІ 

УШКОДЖЕННЯ 

- травма внаслідок дії двох чи 

більше різноманітних 

ушкоджуючих чинників 

(механічні, термічні, 

радіаційні та ін.) 

комбінована механічна і 

термічна травма грудної 

клітки, живота, нижніх 

кінцівок 

 

 

 

ВЛАСТИВОСТІ  

УШКОДЖУЮЧОГО ЗАСОБУ 

(вага, швидкість, твердість, пружність, 

гострота та ін.) 

ОСОБЛИВОСТІ  

УШКОДЖЕННЯ ЧАСТИН ТІЛА 

(розміри площі ушкодження, характер 

ушкодження тканин, локалізація; 

захворювання та раніше отримані 

ушкодження, вік, одяг та ін.) 

  

ВЗАЄМОДІЯ 

  

УШКОДЖЕННЯ 
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МЕХАНІЗМ УШКОДЖЕННЯ 

   

 ударний вплив      тертя  

           

 безпосередній 

вплив удару 
     

безпосередня 

дія 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удар тіла до 

виступаючих 

предметів під час 

польоту 

 

удар тіла до поверхні 

приземлення 
 

  
 

тертя тіла до 

виступаючих 

предметів під час 

польоту 

 

тертя тіла до 

поверхні 

приземлення 
 

 

 

 МІСЦЕВІ 

(локальні 

ушкодження) 

 

 

 
  

 

           

           

 

безпосередня дія удару 

   ВІДДАЛЕНІ 

(конструкційні 

ушкодження) 

 

     

            

            

 струс органів однієї, 

деяких анатомічних 

ділянок 

       

          

 стиснення м’яких 

тканин, органів 

      

          

 розтягнення м’яких 

тканин, органів 

      

          

 надмірне пере 

розгинання тканин 

опорно-рухового апарату 

      

          

 надмірне згинання 

тканин опорно-рухового 

апарату 

      

          

 кручення тканин опорно-

рухового апарату 
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КЛАСИФІКАЦІЯ САДЕН 

              

за 

походженням 

за місцем 

утворення 

за 

глибиною 

за 

величиною 
за формою 

          

травматичні місцеві поверхневі малі лінійні 

  глибокі великі хвилясті 

  веретеноподібні 

напівмісячні 

овальні 

круглі 

прямокутні 

трикутні 

трапецеподібні 

ромбоподібні 

невизначеної форми 

 

 

СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ САДНА 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

вказує на 

місце 

прикла-

дання сили 

є зовнішньою 

ознакою 

насильства 

вказує на 

давність 

ушкодження 

відображає 

властивості 

ушкоджуючого 

предмету і 

напрямок 

удару 

визначає 

характер 

ушкодження 

 

 

СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СИНЦЯ 

  

 

  

 

  

 

  

вказує на місце 

прикладання сили 

відображає 

форму зброї 

вказує на давність 

ушкодження 

визначає характер 

ушкодження 

 

 

СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РАНИ 

  

 

  

 

  

 

  

відображає 

властивості 

зброї 

визначає 

напрямок 

руху зброї 

відображає положення 

потерпілої особи в момент 

отримання ушкодження 

вказує або заперечує 

можливість спричинення 

ушкодження власноруч 

 

 

СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК 

  

 

  

 

  

 

  

вказує на 

насильство 

показує силу спричинення 

ушкодження 

визначає вид і 

форму зброї 

вказує на 

напрямок удару 

 
 

СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ УШКОДЖЕНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ 

  

 

  

 

  

 

  

часто не 

супроводжуються 

ушкодженнями 

ззовні 

виникають в 

резуль-таті удару, 

стискання або 

струсу 

можна 

стверджувати про 

механізм 

ушкодження 

можливо з’ясувати 

спосіб 

спричинення 

травми 
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КЛАСИФІКАЦІЯ РАН 

  

за видом 

ушкоджуючого 

чинника 

 внаслідок дії твердих тупих предметів 

 внаслідок дії гострої зброї 

 внаслідок дії пострілу вогнестрільної зброї 

за місцем 

утворення 

 локальні 

 віддалені 

за глибиною 

 поверхневі (у межах шкіри) 

 через товщу шкіри (доходять до підшкірної  

жирової клітковини) 

- глибокі (ушкодження шкіри, дотичних 

тканин та органів) 

за формою 

 щілиноподібні 

 веретеноподібні 

 дугоподібні 

 зигзагоподібні 

 лінійні 

 зірчасті (променеві) 

 деревоподібні 

 прямокутні 

 трикутні 

 круглі 

 невизначеної форми та ін. 

за напрямком 

 повздовжні 

 поперечні 

 діагональні 

за властивостями 

країв та розміром 

 прості – з обмеженою зоною ушкодження 

 ускладнені – з великою зоною ушкодження 

за характером 

 забійні 

 рвані 

 вкушені 

 різані 

 колоті 

 рубані 

 пиляні 

 кульові 

 дробові 

 осколкові 

 поєднані 

за видом 

травматичного 

впливу 

 внаслідок ударної дії 

 внаслідок стиснення 

 внаслідок розтягнення 

 внаслідок тертя  
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ВИДИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИХ СТАНІВ 

(цит. по Хохлову В.В., 2010) 

ВИДИ ДЕФОРМАЦІЇ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЇ 

СТИСКАННЯ 

 

РОЗТЯГУВАННЯ 

ВИГИНАННЯ 

ЗСУВ 

СКРУЧУВАННЯ 

Примітка: Р – діюча сила; М – вигинаючий та скручуючий момент. 

 

Вигинання  

(зони стиснення та 

розтягування) 

Кручення  

(зони стиснення та 

розтягування)  

Зсув  

(зони стиснення та 

розтягування) 

 
 Примітка: М – вигинаючий, скручуючий момент. 

 (цит. по Хохлову В.В., 2010) 

 

 
ВИДИ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК 

 
   

 

ЗСУВ 

 
 

 

ВИГИНАННЯ 

 
 

 

СТИСКАННЯ 

 
 

 

РОЗТЯГУВАННЯ 

 
 

 

СКРУЧУВАННЯ 

 
 

 (цит. по Хохлову В.В., 2010) 

Р 

Р 

Р 

Р 
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ПРИЧИНИ СМЕРТІ ВНАСЛІДОК МЕХАНІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ 

 

Первинні (безпосередні) причини смерті 

1. Ушкодження, які несумісні з життям: 

а) розчавлення чи розділення тіла; 

б) розчавлення чи великі ушкодження життєво важливих органів. 

2. Кровотеча (гостра): 

а) зовнішня; 

б) внутрішня. 

3. Стиснення життєво важливих органів кров’ю під час кровотечі чи крововиливу 

або повітрям. 

4. Забій чи струс головного мозку. 

5. Забій чи струс серця. 

6. Больовий шок ІІІ-IV ст. 

7. Емболії (жирова, повітряна, тканинна тощо) 

8. Асфіксія: 

а) закриття дихальних шляхів кров’ю; 

б) внаслідок травматичного набряку гортані. 

9. Гострі розлади функції внутрішніх органів. 

10. Комбіновані та конкуруючі причини. 

 

Вторинні причини смерті (ускладнення) 

1. Інфекція: 

а) гнійна; 

б) анаеробна; 

в) правцева. 

2. Інтоксикація. 

3. Інші захворювання неінфекційного походження. 

 

2.4. Судово-медична експертиза ушкоджень, спричинених тупими предметами. 

Падіння 3 висоти. Виробнича травма 

 

Різноманітних тупих предметів - незліченна кількість, тому класифікувати їх досить 

важко. Найчастіше застосовують класифікацію за формою, яка запропонована І. А. 

Мухановим: 1) з великою плоскою поверхнею; 2) з обмеженою плоскою поверхнею; 3) із 

сферичною поверхнею; 4) з циліндричною поверхнею; 5) з тригранним кутом; 6) з 

двогранним кутом чи ребром; підвиди: предмети з прямолінійними, дугоподібними чи іншої 

форми ребрами. Найчастіше зустрічаються ушкодження, спричинені тупими твердими 

предметами, чи такі, що виникли внаслідок контакту до них. Характер травм залежить від 

механізму їх утворення. Останній буває наступних видів: 

а) удар - короткочасний процес взаємодії тіла (чи його частини) особи і тупого 

предмету, коли предмет діє однобічно відцентрово, протягом менше 0,1- 0,01 секунди, 

досить імпульсивно; за такого механізму, як правило, спостерігають значні ушкодження 

(рани, переломи кісток, порушення цілісності органів тощо), спричинені невеликими 

предметами чи знаряддями; 

б) стискання – двобічна (з обох боків) доцентрова дія двох великих важких тупих 

предметів, між якими знаходиться тіло особи чи його частина; такий механізм найчастіше 

буває, коли на тіло людини діють предмети, один з яких або обидва рухаються; 

в) розтягнення - процес взаємодії тіла особи чи його частини з двома твердими 

предметами, що діють у протилежних напрямках (відцентрово); при цьому рухаються обидва 

предмети або один з них; 

г) взаємодія поверхні тіла чи його частини з травматичною поверхнею тупого 

предмета, який діє по дотичній; у цьому випадку може рухатись як травматичний предмет, 

так і тіло особи чи його частина. 
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Удари неозброєною особою, спричинені рукою чи ногою, можуть бути небезпечними 

для життя, якщо вони нанесені в рефлексогенні зони: чотири ділянки тіла - серце на передній 

поверхні грудної клітки, сонячне сплетіння на животі, передньо-бокові поверхні шиї, 

промежина. Такі удари чи іншими твердими тупими предметами в ці ділянки можуть 

спричинити рефлекторну зупинку серця і летальний наслідок. Іноді удари здійснені в дві 

рефлексогенні зони послідовно, але швидко, викликають поєднану травму. 

На шкірі в місці удару тупим предметом, у тому числі кулаком, ребром долоні або 

ногою, може утворюватись синець, садно, рідше поверхнева рана, а підшкірно крововиливи, 

розриви тканин, переломи ребер, грудини. Внаслідок удару в ділянку серця виникають 

крововиливи в серцевому м’язі, зовнішні і внутрішні розриви: перикарду, перегородок і 

клапанів серця. Результатом травми живота бувають крововиливи в м’язову тканину живота, 

діафрагму, підшлункову залозу. Удар по передньо-бокових поверхнях шиї спричиняє 

утворення крововиливів по ходу блукаючого і язикоглоткового нервів, уздовж сонної артерії, 

ушкоджень під’язикової кістки, щитоподібного хряща, надгортанника. Під час удару в 

промежину можуть виникнути поверхневі рани і крововиливи у калитку, забій, розрив чи 

відрив яєчок. 

Рани, спричинені тупими предметами називають забійними, ушкоджуються усі шари 

шкіри, іноді підшкірна жирова тканина, м’язи, кістки. У результаті удару чи стискання 

відбувається ущільнення і розтягнення тканин між травматичною поверхнею і кістками під 

ними. Якщо сила тиску і натягу перевищують межу міцності, шкіра розривається. Елементи 

шкіри мають неоднакову міцність. Найміцніші волокна сполучної тканини, нерви, судини; 

саме вони зберігаються у вигляді перемичок між краями рани. Особливо багато перемичок в 

кінцях рани, тому там менший тиск. 

 Характер рани залежить від форми травматичної поверхні: 

-  широка поверхня предмету - рана зіркоподібна, з різною кількістю променів і 

осадненням навколо; 

-  ребро предмету – лінійна рана з дрібнозубчастими краями і гострими кінцями; 

-  кутова форма - зіркоподібна рана з трьома променями, величина променів і кут, під 

яким вони розходяться, залежать від напрямку удару; 

-  циліндрична - лінійна рана з нерівними краями, овальними кінцями, осадженням 

навколо; чим більший діаметр циліндра, тим більш нерівні краї і ширше осаднення; 

-  кругла - рана дугоподібної форми з осадненням у центрі; 

-  сферична поверхня - рана зірчаста, з кратероподібним заглибленням у центрі. 

 Залежно від особливостей тупих знарядь і способів нанесення ушкодження можна 

поділити на такі групи (судово-медична класифікація): 

1. ушкодження, заподіяні неозброєною людиною; 

2. ушкодження предметами, які знаходились в руках людини; 

3. ушкодження, спричинені на виробництві; 

4. ушкодження транспортними засобами; 

5. ушкодження в результаті падіння з висоти; 

6. ушкодження під час заняття спортом. 

Під час судово-медичного дослідження тупої травми експерт з’ясовує наступні 

питання: 

- Якої форми предмет, що спричинив ушкодження? 

- Який розмір поверхні травмуючого предмету згідно розміру ушкодження? 

- Які властивості тупого предмету (твердий, м’який, еластичний)? 

- В якому положенні знаходився потерпілий у момент спричинення ушкоджень? 

- Чи ушкодження на тілі особи характерні для боротьби чи самозахисту? 

- Чи всі ушкодження спричинені одним предметом? 

- Яка послідовність спричинення ушкоджень? 

- Як швидко настала смерть після ушкоджень? 

- Чи могла потерпіла особа після ушкоджень самостійно пересуватись, здійснювати 

усвідомлені дії? 

- Яка група крові у потерпілої особи? 
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Серед травм мирного часу найбільш поширені черепно-мозкові ушкодження, з 

різноманітною клінікою та морфологією, які часто закінчуються інвалідністю чи смертю. 

Складовими елементами черепно-мозкової травми є ушкодження шкіри (рани, садна, 

крововиливи), кісток (переломи та тріщини), розриви оболонок, забої тканини головного 

мозку, внутрішні крововиливи. Найголовніше під час судово-медичної експертизи – 

з’ясувати механізм травми: деформація, ротація, градієнт тиску і кавітація. Внаслідок дії 

тупих твердих предметів у кістках черепу відбувається деформація, різко зростає тиск у 

місці прикладання сили, що супроводжується руйнуванням тканини мозку. Ротація - це 

складні обертальні рухи головного мозку в двох-трьох площинах водночас, які спричиняють 

розриви артерій, вен і нервів. Суть градієнта тиску - утворення просторового орієнтованого 

тиску між місцем прикладання сили і ударом. У ділянці контакту тиск різко підвищується за 

короткий термін, а в місці навпроти удару, навпаки, різко знижується. З цим явищем 

нерозривно поєднана кавітація - утворення порожнини (кавітаційні бульбашки) у зоні 

навпроти удару виникає значне руйнування тканин і оболонок мозку. В першу чергу це 

внутрішньочерепні гематоми (епідуральні, субдуральні, внутрішньо-мозкові), які стискають 

мозок і зумовлюють дифузно-аксональні ушкодження. Зазначені травматичні зміни можуть 

бути гострими, підгострими та хронічними, їх перебіг залежить від локалізації, розмірів, а 

також віку потерпілої особи.  

Внутрішньо-черепні крововиливи супроводжуються, як правило, забоєм мозку 

(кірковими або кірково-підкірковими); особливо небезпечні крововиливи просочуючого 

характеру та розлиті крововиливи у стовбур мозку. Вирішення питання про походження 

внутрішньо-стовбурових крововиливів (первинні чи вторинні) має значення для судово-

медичних експертів під час юридичної кваліфікації тяжкості травми та оцінки її наслідків, а 

також розслідуванні «лікарських справ» стосовно своєчасності надання спеціалізованої 

допомоги хворому з черепно-мозковою травмою. 

Ушкодження, які особа отримує внаслідок падіння з висоти, залежать від висоти та 

умов падіння. Виділяють такі види падіння: 

а) падіння з висоти власного зросту (падіння на площині); 

б) падіння з висоти кількох метрів (з дерев, вікон перших, других поверхів і 

невисоких споруд);  

в) падіння з кількох десятків метрів (з багатоповерхових будинків, інших висотних 

споруд); 

г) падіння з дуже великої висоти (дахи хмарочосів, гірські вершини, з нерозкритим 

парашутом). 

Падіння може бути вільним, коли тіло особи не стикається з перешкодами до 

контакту з поверхнею грунту (покриття), і східчастим, коли тіло під час падіння стикається з 

балконом, будівельним риштуванням, гілками дерев тощо. Під час падіння в горах особа 

може травмуватись камінням, яке падає разом з тілом або слідом за нею. Характер 

ушкоджень залежить ще й від таких чинників, як вага тіла людини, особливості поверхні 

(пухкий грунт чи асфальтове покриття), властивості одягу, частина, якою тіло контактує з 

поверхнею. 

Вільне падіння людини характеризується низкою особливостей, а саме: 

- зовнішні ушкодження локалізуються тільки на поверхні, якою тіло контактувало з 

твердим покриттям; 

- зовнішні ушкодження не відповідають внутрішнім, із значною перевагою останніх; 

- характерні численні конструкційні переломи кісток (за межами прямої дії сили); 

- виражені ознаки загального струсу тіла. 

Чим більша висота, з якої впала особа, тим значніші внутрішні ушкодження, численні 

переломи кісток скелету, розриви і відрив внутрішніх органів, ушкодження головного мозку 

- від поверхневих осередків забою до суцільного руйнування. Відірвані внутрішні органи чи 

їх частини можуть переміщуватись з однієї порожнини в іншу. Загальний струс тіла також 

характеризують надриви зв’язкового апарату, чисельні дрібні крововиливи у тканинах 

внутрішніх органів. 

Локалізація переломів залежить від зони прикладання сили: приземлення на голову 
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супроводжується уламковими переломами кісток склепіння та основи черепу; приземлення 

на спину - переломами лопаток, крижів, тазових кісток, прямими переломами ребер по 

навколохребтових і лопаткових лініях, непрямими переломами по середньо-, передньо-

пахвинних та інших лініях. Спостерігаються також переломи хребта з розривом 

міжхребцевих дисків, переломи остистих і поперечних відростків хребців. 

Судово-медичний експерт повинен зауважити слідчому про необхідність з’ясовувати 

також ушкодженння, спричинені іншими предметами чи факторами до падіння особи з 

висоти. Це стосується й ушкоджень, які могли утворитися під час боротьби чи самозахисту. 

Падіння з висоти власного зросту (з положення стоячи) може бути мимовільним, 

наприклад, якщо людина поковзнулась, або наслідком поштовху чи удару (падіння з 

прискоренням). Найбільш небезпечним при цьому є ушкодження голови, яке часто 

супроводжується переломами кісток черепу і травматизацією тканин головного мозку та 

його оболонок. 

Удар головою до твердого покриття чи яких-небудь твердих виступаючих предметів 

спричиняє лінійні переломи кісток черепу, котрі поширюються по площині контакту: лінії 

переломів можуть завершуватись поверхневими розколами або перериватись, доходячи до 

швів або природних отворів черепу. У зоні контакту голови з твердою поверхнею (зона 

удару) ушкодження мозку, особливо у випадках закритої внутрішньочерепної травми, 

можуть бути відсутніми або у вигляді обмежених крововиливів під м’які мозкові оболонки, 

або дрібнокраплинних крововиливів у сіру речовину мозку. На протилежному боці (зона 

навпроти удару) майже завжди утворюються зони забою, це осередки червоного 

розм’якшення сірої речовини з дрібно- чи велико-краплинними крововиливами навколо. У 

випадках падіння на площині ушкодження головного мозку, як правило, виникають на 

протилежному місцю удару боці. 

Якщо людина падає навзнак, що частіше трапляється під час мимовільного падіння, 

ударяючись до твердого покриття потилицею, тоді зоною навпроти удару є полюси й основи 

лобних і скроневих часток мозку. Падіння долілиць спричинює ушкодження мозку в зоні 

удару (полюси й основи лобних і скроневих часток), а ще більші - у зоні навпроти удару 

(полюси потиличних часток). Падіння на зону тім’яного горба супроводжується 

виникненням зони навпроти удару на основах і верхівках скроневої і лобної часток 

протилежного боку тощо. Крововиливи під оболонки і в шлуночки мозку спостерігаються в 

усіх випадках падіння на площині. 

У випадках судово-медичного дослідження стосовно падіння на площині експерт 

повинен зазначити слідчому ознаки падіння з прискоренням, спричиненим поштовхом чи 

ударом сторонньої людини. Ці ушкодження, зазвичай, локалізуються на боці, протилежному 

місцю контакту з твердим покриттям. 

Особливості огляду трупа на місці його знаходження. Оглядаючи труп на місці 

події стосовно тупої травми, лікар-спеціаліст в галузі судової медицини (або інший лікар) 

повинен зауважити слідчому наступні особливості: описати характер ушкоджень тіла, 

анатомічну локалізацію, форму, краї, величину, інші особливості, які стосуються ушкоджень 

одягу; кількість та взаємне розташування однотипних ушкоджень; з’ясувати сліди, схожі на 

кров, на тілі, його одязі, оточуючих предметах, імовірних знаряддях травми.  

Під час огляду місця події щодо травм в результаті падіння з висоти необхідно 

зафіксувати позу трупа, його місце знаходження стосовно об’єкту ймовірного падіння; 

особливості поверхні, на якій лежить труп; кількість крові; знайти предмети під і навколо 

трупу; описати одяг (забруднення, ушкодження, сліди ковзання тощо); ушкодження трупу. 

Якщо було падіння з вікна будинку, тоді необхідно звернути увагу на стан віконних рам, 

скло, підвіконня, сліди волочіння чи відбитки взуття; передбачений опис особливостей 

грунту та можливих втиснень на ньому; предметів, які знаходяться під грунтом, відстань і 

розташування їх стосовно об’єкту, з якого здійснене падіння; вимірювання відстані від 

основи до перпендикуляру падіння, до тім’яної ділянки голови або до центру тяжіння тіла 

(111-1Vкрижові хребці) і до підошов стоп (це важливо для вирішення питання про 

імовірність надання прискорення до падіння тіла). Оглядають також виступаючі фрагменти 

будівлі, які знаходились на шляху падіння особи, і завдяки ним могла змінитись траєкторія 
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падіння, і спричинені нехарактерні для падіння з висоти ушкодження. Беруть до уваги і 

іншого походження ушкодження: внаслідок гострих знарядь, вогнестрільної зброї. 

 

 Завдання для самоконтролю 

 

- Термінологія та класифікація тупих предметів. 

- Механізм дії тупого предмету та умови спричинення ушкоджень. 

- Кореляція властивостей травматичного предмету і механізму дії в конкретних видах 

ушкоджень. 

- Особливості ушкоджень, спричинених ударами до тупих предметів у результаті 

падіння з висоти. 

- Експертиза випадків падіння з висоти власного зросту (падіння на площині). 

 

 

Додаток до 2.4 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТУПИХ ПРЕДМЕТІВ ЗА  

ОСОБЛИВОСТЯМИ ТРАВМУЮЧИХ ПОВЕРХОНЬ 

 

Характеристика травмуючої поверхні 

    

РОЗМІР  
обмежена 

 необмежена 

   

РЕЛЬЄФ 
гладка (рівна) 

 негладка (нерівна) 

   

ЩІЛЬНІСТЬ 
тверда 

 м’яка 

   

МАТЕРІАЛ 
дерев’яна 

 металева 

  мінеральна 

 

СТІЙКІСТЬ 
не залишає сліду 

 залишає слід – накладання в зоні травми 

  залишає слід – відшарування на травмуючій зброї 

 

ФОРМА 
плоска з обмеженою поверхнею 

 плоска з необмеженою поверхнею 

 тригранна кутова 

гранева (з одним або двома ребрами);  

підвиди: з прямолінійними, криволінійними,  

дугоподібними або іншими ребрами 

циліндрична 

сферична 
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УШКОДЖЕННЯ ТУПОЮ ЗБРОЄЮ 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ушкодження, 

які 

спричинені 

неозброєною 

особою 

ушкодження 

пред-метами, 

які були в 

руках людини 

(ручні типи 

зброї) 

ушкодження, 

спричинені 

на 

виробництві 

ушкодження 

транспортним 

засобом 

ушкодження 

внаслідок 

падіння з 

висоти 

ушкодження 

під час 

заняття 

спортом 

        

ушкодження, 

спричинені 

пальцями 

предметами з плоскою 

вдаряючою поверхнею 

 

   

ушкодження, 

спричинені 

долонею 

 предметами із 

закругленою 

(циліндричною або 

сферичною) поверхнею 

   

ушкодження, 

спричинені 

кулаком 

 тупогранними предметами    

ушкодження, 

спричинені 

стопою 

 тупими предметами з 

нерівною поверхнею 
   

ушкодження 

головою 

комбіновані ушкодження 

тупими предметами 
   

ушкодження 

зубами 
      

ушкодження 

коліном 
      

 

 

 

 

СХЕМА МЕХАНІЗМУ ПЕРЕЛОМІВ РЕБЕР (ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ) 

(Солохін О.А., 1998) 

 
   

  площинний напрямок дії сили 
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК СКЛЕПІННЯ (а, б)  

ТА ОСНОВИ ЧЕРЕПУ (в, г, д, е) ВНАСЛІДОК ДЕФОРМАЦІЇ, ВИГИНАННЯ І 

РОЗТЯГУВАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ УДАРУ ПРЕДМЕТОМ З ШИРОКОЮ РІВНОЮ 

ПОВЕРХНЕЮ 

(цит. по Томіліну В.В.,1996) 

 
 

     площинний напрямок дії сили 

 

 

КОРЕЛЯЦІЯ ПОЛОЖЕННЯ ТІЛА ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПОЛЬОТУ  

ТА ПРИЗЕМЛЕННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ПАДІННЯ З ВИСОТИ 

 

ПОЛІТ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ 

ПОЛОЖЕННІ 

ПОЛІТ У ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ 

ПОЛОЖЕННІ 

приземлення на: 

стопи передню поверхню тулубу 

коліна 
передню поверхню тулубу, верхні та нижні 

кінцівки 

сідниці 
передню поверхню тулубу, верхні, нижні 

кінцівки і голову 

тім’яну ділянку задню поверхню тулубу 

лобно-тім’яну ділянку бокову поверхню тулубу 

тім’яно-потиличну ділянку задню поверхню тулубу 

 

 

ФАЗИ ПАДІННЯ З ВИСОТИ 

  

1. Поворот тіла відносно точки опори без ковзання 

2. Обертання тіла і ковзання ніг або інших частин по поверхні, на якій вони перебувають 

3. Відрив тіла від поверхні, на якій воно знаходилось 

4. Політ тіла – вільний або сходинчастий, з/без обертання 

5. Приземлення тіла у вертикальному, горизонтальному або іншому положенні (місце 

першого удару до площини) 

6. Переміщення (обертання) тіла навколо точки першого дотику до поверхні приземлення – 

вперед, назад, в сторону 

7. Місце другого удару до площини 
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МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ УШКОДЖЕНЬ В ОКРЕМІ  

ФАЗИ РІЗНИХ ВИДІВ ПАДІННЯ 

 

ФАЗИ ПАДІННЯ 
МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ УШКОДЖЕНЬ 

Вільне падіння Сходинчасте падіння 

Ковзання ніг або іншої частини 

тіла по поверхні, на якій вони 

знаходяться 

Ушкодження внаслідок 

тертя 

Ушкодження внаслідок 

тертя 

Відрив тіла від поверхні, на 

якій воно знаходилось 
Ушкодження не виникають Ушкодження не виникають 

Політ тіла з/без обертання Ушкодження не виникають 

Ушкодження внаслідок 

першого удару тіла до 

поверхні приземлення 

Приземлення тіла 

Ушкодження внаслідок 

першого удару тіла до 

поверхні приземлення 

Ушкодження внаслідок 

другого удару тіла до 

поверхні приземлення 

Переміщення тіла (обертання) 

навколо точки дотику до 

поверхні приземлення 

Ушкодження внаслідок 

другого удару тіла до 

поверхні приземлення 

Ушкодження внаслідок 

третього удару тіла до 

поверхні приземлення 

 

МЕХАНІЗМ ПАДІННЯ З ВИСОТИ: ОБЕРТАННЯ ТІЛА  

В ПОЛЬОТІ ТА ПРИЗЕМЛЕННЯ 

(Солохін О.А., Бєдрін Л.М., 1998) 

 
 

а – на голову із переміщенням тіла назад; б – на задню поверхню тіла; 

в – на стопи із переміщенням тіла вперед; г- на передню поверхню тіла. 
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ВАРІАНТИ ПАДІННЯ З ПОЛОЖЕННЯ СТОЯЧИ ОБЛИЧЧЯМ  

І СПИНОЮ ДО СХОДІВ 

(Авдєєв М.Й., 1976) 

 
 

 

2.5. Судово-медична експертиза ушкоджень гострими знаряддями.  

Додаткові лабораторні дослідження cтосовно гострої травми 

 

Гострими предметами вважаються такі, травмуюча частина яких має гострий кінець, 

гострий край чи те й друге. На відміну від тупих предметів, гострі не відзначаються 

різноманітністю і класифікуються за механізмом дії. Вони поділяються на знаряддя: 

а) колючі; 

б) ріжучі; 

в) рубаючі; ; 

г) колючо-ріжучі; 

д) пиляючі; 

е) комбінованої дії. 

Ушкодження, спричинені гострими предметами, відрізняються одне від одного 

глибиною проникнення у тіло травматичного знаряддя. Вони можуть бути поверхневі й 

глибокі, наприклад, подряпини, рани, вруби та розруби кісток. Характер рани залежить від 

довжини травматичного предмету та його поперечного розміру. За останніми параметрами 

колючі предмети поділяють на: 

а) конічні (шило, голка, цвях); 

б) плоскі (ножі, одно- чи двобічні гострі); 

в) гранчасті (напилок, стилет); 

г) невизначеної форми (ножиці, уламки скла). 

Проникаючи у тіло, колюче знаряддя розсуває і розриває тканини боковими стінками, 

таке ушкодження називають колене. Колючі предмети без ребер, розсувають тканини за 

ходом еластичних волокон, ті, що мають гострі ребра, розривають тканини незалежно від 

ходу еластичних волокон. Частіше ушкодження локалізуються на тулубі, рідше – на голові 

та інших частинах тіла. Волосся навколо ран, як правило, не ушкоджується. Глибина 

ранового каналу більша від довжини і ширини рани на шкірі, внутрішня кровотеча значно 

більша, ніж зовнішня. На кістках утворюються дірчасті переломи, які частіше бувають 

тотожні за формою поперечному розрізу предмета. 

За ушкодженнями на шкірі, кістках і внутрішніх органах можна з’ясувати вид 

гострого знаряддя, форму й розміри поперечного розрізу, кінцевої частини, довжину 

предмету (за глибиною занурення в тіло), напрямок і кількість ударів. 

Колоті рани: гострий кінець предмету внаслідок занурення в тіло проколює шкіру і 

розсовує м’які тканини, після витягнення знаряддя м’які тканини і шкіра спадаються, 

утворюється щілиноподібний рановий канал і рана щілиноподібної форми. Дефекту тканини 

не буває. Якщо поперечник клинка має три- чи чотирикутну форму, тоді рана буде 

відповідною. Якщо клинок має великий діаметр, тоді рана має зіркоподібну форму внаслідок 

надривів. Якщо поверхня предмету не рівна, жорстка, тоді по краях рани може виникнути 
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осаднення. Ідентифікація колючого знаряддя за раною і рановому каналу не можлива, за 

винятком, якщо знаряддя пройшло через плоску кістку, в якій залишився дефект за формою і 

розмірами відповідний поперечному перерізу знаряддя на рівні занурення. 

Ріжучі предмети діють, розсікаючи тканини гострим краєм (лезо). Рани частіше 

локалізуються на шиї, з великою зовнішньою кровотечею. Довжина рани більша від глибини 

і ширини. Кінці ран гострі з поверхневими надрізами шкіри, які вказують на кількість рухів 

клинка в рані; стінки гладкі. Ріжучий предмет може надсікати надкісницю, губчасту 

речовину кістки, розсікти хрящ, залишаючи на стінках ушкодження сліди – траси. 

При самогубстві різані рани, як правило, локалізуються на передній чи бічній 

поверхні шиї, ліктьових ямках, передпліччях. На шиї при самогубстві різані рани мають 

трохи похилий напрямок зверху вниз до руки, яка нанесла ушкодження; велику глибину на 

початку рани; вертикальні потьоки крові; чисельні ушкодження чи рівнобіжні поверхневі 

рани й одна-дві глибокі рани, чи, на перетині цих ран, одна зяюча рана з численними 

насічками по її ходу. Виключення з правил: при самогубстві – одна-дві рани локалізовані на 

задній поверхні (психічні хворі). У ліктьових ямках при самогубстві - множинні рівнобіжні 

рани; у передпліччях (передня поверхня нижньої третини) множинні рівнобіжні рани. При 

убивстві різана рана має горизонтальне розташування, однакову глибину, зазвичай, одну 

велику рану: на кінцівках, як правило, рани не наносять. 

Особливості різаної рани обумовлені механізмом просування леза по дотичній до 

шкіри з великим або меншим тиском і утворенням рани. Зазвичай, форма прямолінійна, але 

залежно від напрямку руху і його зміни, може бути дугоподібною або кутоподібною; від дії 

під гострим кутом виходить кишеньковоподібна рана або зрізується поверхня шкіри; якщо 

лезо просувалось по складках шкіри, після її вирівняння, рана буде зиґзаґоподібною, іноді 

переривчастою. 

Під час дослідження різаної рани звертають увагу на її дно, ушкоджені тканини, 

металізацію країв і сторонні включення для з’ясовування травматичного предмету. Якщо є 

якісь незвичні ознаки (форма, краї, кінці, сторонні включення), потрібно з’ясувати матеріал 

леза, за характером металізації або уламками скла. Застосовують безпосередню 

стереомікроскопію й осередково-пошарову рентгенографію шкірного фрагменту з ділянки 

рани. Якщо є мікрочастинки, виконують хімічні проби з концентрованою сірчаною, соляною 

чи азотною кислотами: частинки не руйнуються, отже це скло. Ще простіше і надійніше 

використовувати метод фотограм: досліджувані частинки кладуть на емульсійний шар 

фотопаперу при червоному світлі, потім папір засвічують з експозицією 20-30 секунд, 

частинки скла матимуть полігональну форму з гострими кутами, чорнуватим центром і 

білим контуром. 

 Різані рани можуть бути нанесені власноруч та сторонньою рукою. Це і випадкові 

ушкодження внаслідок необережності, спричинені в побуті чи на виробництві, а також різані 

рани з метою самогубства, рідше для симуляції нападу, покалічення чи під час істеричної 

реакції. Допомагаючи слідчому у вирішенні питання про походження ушкодження, рід 

смерті, експерт звертає увагу на розташування рани щодо доступності для власноручного 

пошкодження, найчастіше у вертикальному положенні тіла особи, останнє визначають за 

напрямком потьоків крові. Важливо, що особа, яка спричиняє собі ушкодження, завжди 

відсуває одяг або знімає його, тому надрізів у відповідних місцях одягу не буде. Додаткові 

надрізи по краях рани, у дні, а також поруч з нею свідчать про неодноразовість, іноді 

чисельність дій. Надрізи розташовані паралельно щодо основної рани, а поруч інші, 

поверхневі того ж напрямку, що й основна рана, доповнюють ознаки достовірності 

спричинення рани власноруч. Якщо рани розташовані в місцях, у яких поверхнево під 

шкірою є судини (долонна поверхня, променево-п’ястний, ліктьовий суглоби), а також легко 

доступні життєво важливі органи, наприклад, передня поверхня шиї, тоді варто подумати 

про нанесення ран власною рукою під час самогубства. Такі рани чисельні, розташовані 

поруч, рівнобіжні, здебільшого поверхневі. Якщо рана нанесена правою рукою, то її 

напрямок на передній поверхні шиї похилий справа наліво, зверху вниз, з проникненням в 

органи шиї, перерізом щитоподібного хряща, гортані, судин й інших тканин, які також варто 

оглянути, відзначаючи напрямок і кількість надрізів. Подібні ушкодження можна знайти 
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одночасно в різних місцях: на внутрішній поверхні стегна, на грудях, животі і т.д. При 

нанесенні різаних ран власноруч з метою самогубства ушкодження, як правило, розташовані 

вертикально, що підтверджується напрямком потьоків крові; на місці, поруч із трупом, 

знаходять ріжуче знаряддя, а долонна поверхня потерпілого забруднена кров’ю. 

Різані рани виникають і під час самозахисту. Локалізуються вони на тильній поверхні 

кистей чи променево-п’ястного суглобу, утворюються при захисті від удару. Інший механізм 

мають рани на долонній поверхні пальців чи долоні, а також на шкірі між першим і другим 

пальцями, вони характерні для просування леза одно- чи двобічногострого знаряддя уздовж 

кисті під час захоплення клинка ножа. 

Предмети, що мають гострий кінець і один чи два гострих краї (лезо), називають 

колючо-ріжучими. За формою клинка є два види знарядь: фінсякий нож (гострий кінець і 

одне лезо), кинджал (двобічногострий). Поперечний розріз фінського ножа має форму 

вузького клина, а кинджала – вузького витягнутого ромба. Ушкодження, спричинені колючо-

ріжучими предметами, називають колено-різаними. Найчастіша локалізація ушкоджень – 

тулуб, рідше – шия, кінцівки, голова. З боку леза кінець рани завжди гострий, іноді – з 

додатковим надрізом шкіри. З боку обушка кінець може бути різної форми, і залежить від 

товщини й форми першого: П-подібної, М-подібної, заокругленої, гострої. Глибина ранового 

каналу, як правило, відповідає довжині клинка на рівні занурення, а довжина рани (без 

додаткових надрізів) ширині клинка на тому ж рівні. У плоских кістках і хрящах часто 

спостерігаються щілинні або щілино-дірчасті переломи, на стінках яких можуть зберегтися 

траси. 

За колено-різаним ушкодженням можна з’ясувати вид травматичного гострого 

предмету, довжину, ширину й товщину клинка чи його частини, яка була занурена в тіло, 

кількість лез у клинка, обушок, форму кінцевої частини клинка, конкретний екземпляр 

колючо-ріжучого предмета (по трасах), кількість і напрямок ударів, орієнтацію частин 

клинка (обушок, лезо) і його площини в момент занурення в тіло щодо поверхні тіла, уявити 

картину взаємного переміщення потерпілої особи та злочинця (за локалізацією ушкоджень 

на одній чи різних поверхнях, за напрямком і довжині рани на шкірі і ранових каналів тощо). 

Важлива трасологічна експертиза, оскільки на щільних тканинах (хрящі, кістки) 

залишаються сліди ковзання - траси у вигляді борозен і валиків внаслідок нерівності клинка. 

Шляхом сполучення фотографій трас із хрящів і експериментальних трас на слідо 

сприймаючому матеріалі можна визначити конкретний екземпляр. Досліджують 

нашарування (нитки одягу, кров, клітини органів) на клинку, іржу чи інші забруднення. 

Кількість ударів визначають, враховуючи кількість ран, і те, що колючо-ріжучі (як і колоті 

рани) можуть бути наскрізними, тобто один удар може утворити вхідну і вихідну рани. 

Наскрізні рани плеча і передпліччя можуть спричинити одночасне утворення ран тулуба, і 

тоді від одного удару може бути три рани (вхідна і вихідна плеча, і вхідна на бічній поверхні 

тулуба). Послідовність швидко спричинених ударів один услід за іншим з’ясовують рідко. 

Доцільно кожну рану маркувати для фотографування і занесення у схеми. 

Ушкодження, заподіяні власноруч, як наслідок випадкового чи необережного діяння, 

розглядають беручи до уваги обставини справи, іноді за допомогою слідчого експерименту. 

Рубаючі знаряддя – предмети з гострим краєм і великою вагою. Рубані ушкодження 

найчастіше заподіюють сокирою. Механізм травми: розсічення тканин з наступним їх 

розсуванням; тиск на «носок» чи «п’ятку» спричиняє розрив тканин у відповідних кінцях 

рани. Локалізуються найчастіше на голові, рідше – на тулубі, шиї і кінцівках. Форма рани у 

шкірі, як правило, веретено- чи дугоподібна, ступінь осаднення залежить від гостроти леза 

(чим гостріше, тим менше осаднення). Рана шкіри, утворена дією тільки леза, має гострі 

кінці, але у випадку тиску на «носок» чи «п’ятку» цей кінець буде П- чи М-подібним; cтінки 

рубаних ран рівні; довжина та глибина рани більші за ширину. Для ушкоджень трубчастих 

кісток характерні надруби, розруби та відруби. Надруб це поверхневе, розруб - глибоке 

ушкодження кістки, відруб – повне відділення частини кістки. Надруби і розруби бувають з 

двома гострими кінцями або з одним гострим і другим П-подібним. Стінки ушкоджень 

кісток і хрящів характеризуються слідами – трасами. У плоских кістках спостерігають над-

руби, подовжньо-дірчасті або клиноподібно-дірчасті, уламкові переломи, на стінках яких 
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також можуть залишатися сліди – траси від дії леза рубаючого предмету. 

Розміщення ран на обмеженій ділянці та їх паралельне розташування свідчать про 

незмінність взаємних позицій потерпілої особи та злочинця під час травмування. Як правило, 

кількість ударів рубаючим знаряддям і кількість рубаних ран чи розрубів кісти однакові. 

Проте удари іноді наносять в одне й те саме місце кілька разів, але утворюється одна рана. У 

цьому випадку доказом декількох ударів будуть розгалуженння від країв і кінців рани, які 

варто відрізняти від коротких надривів, що утворюються в кінці рани від «носка» чи «п’яти» 

сокири. Також одним ударом можна спричинити декілька ран, наприклад, під час 

самозахисту, якщо руками закривали голову, і тому ушкодження є не тільки на голові, але і 

на кистях. 

Рубані рани власноруч можуть бути нанесені навмисно, найчастіше з метою 

самогубства чи покалічення, і випадково. У першому випадку вибирають лобово-тім’яну 

ділянку голови; на ній спостерігають безліч рівнобіжних, здебільшого поверхневих ран. 

Оскільки найчастіше у якості знаряддя використовують сокиру, удари наносять не тільки 

лезом, але і «п’ятою» сокири, тому рани матимуть трикутну форму, незначну по довжині. 

Варто враховувати, що такі ушкодження спричинюють, як правило, у вертикальному 

положенні особи, останнє вирішують за напрямком потьоків крові (без головного убору). 

 Для калічення ушкодження наносять по безпечних для життя місцях, найчастіше по 

пальцях кистей і стоп. Питання про це вирішують за ознаками, що доводять неодноразовість 

ударів: поруч розміщені рівнобіжні сліди від надрубів і їх напрямок. Іноді потрібно оглянути 

місце події і, зокрема, ложе, на якій знаходиться кисть (наприклад, колода), звернути увагу 

на положення ушкодженої частини кінцівки, здійснити слідчий експеримент. 

Самоушкодження рубаючим знаряддям можуть відбутись і випадково: недоречне, 

необережне використання знаряддя, нерідко в нетверезому стані, у такому випадку є слід 

тільки від одного удару. 

Пиляючі знаряддя характеризуються наявністю зубців з гострим кінцем і двома 

короткими гострими краями. Пиляні прижиттєві ушкодження найчастіше утворюються 

внаслідок дії циркулярної пили, а посмертні – дворучної пилки, ножівки по дереву чи 

металу. Пиляні рани при неповних розпилах мають довгасту форму з дрібно-зазубреними 

краями, часто з одним або двома роздвоєними кінцями. При повному розділенні тулубу або 

кінцівки характер ушкоджень країв шкіри може зберігатися. На кістках бувають надпили, 

розпили і відпили. Надпили з хвилястим розводом – дугоподібні, з простим – роздвоєні у 

вигляді ластів’ячого хвоста. Ширина жолобу, як правило, відповідає ширині розводу пилки. 

Поверхня відпилу - завжди нерівна через велику кількість паралельних поверхневих валиків 

і борозен. За пиляними ушкодженнями з’ясовують вид травматичного гострого предмету, 

визначити його тип, ширину розводу, висоту зубців та крок пили. 

Питання слідчого для судово-медичного експерта стосовно ушкоджень гострими 

знаряддями і предметами, наступні: 

- Яким знаряддям спричинені ушкодження (ріжучим, колючо-ріжучим, колючим чи 

рубаючим)? 

- Які особливості травматичного гострого предмету (форма, розміри)? 

- Одним чи декількома гострими предметами спричинені ушкодження? 

- Яка послідовність заподіяних ушкоджень? 

- Чи могла потерпіла особа сама спричинити собі ушкодження? 

- У якому положенні знаходився потерпілий у момент травми? 

- Яке положення мала потерпіла особа стосовно нападаючого в момент травми? 

- Чи є посмертні ушкодження? 

- Яка група і тип крові потерпілої особи? 

Головні ознаки, що свідчать про зажиттєвості ушкоджень, можна об’єднати у три 

групи: 

1. Кровотеча і переміщення крові. 

2. Реактивно-запальні явища. 

3. Емболія. 
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Особливості огляду трупу на місці його знаходження. Під час огляду події та трупу 

з гострою травмою на місці його знаходження необхідно зафіксувати характер ушкоджень, 

анатомічну локалізацію, форму, величину, краї; порівняти їх з такими ж на одязі; описати 

взаємне розташування та кількість однакових ушкоджень; сліди, схожі на кров, на трупі, 

одязі, предметах злочину. Іноді, за напрямком потьоків крові на трупі можливо з’ясувати 

положення трупу після спричинених йому ушкоджень. Враховуючи характер ран, лікар-

спеціаліст в галузі судової медицини висловлює думку про травматичний предмет – 

колючий, ріжучий, рубаючий, пиляючий чи колючо-ріжучий. Оглядають, описують та 

вилучають імовірне знаряддя злочину для дослідження у криміналістичній та імунологічній 

лабораторіях. Оскільки рани чи ділянки без епідермісу швидко висихають, їх доцільно 

накривати чистою вологою марлею чи ватою, це збереже зовнішній вигляд ран від змін. 

Оглядаючи китиці рук, можна побачити фрагменти тканин одягу, вирване волосся, які 

вилучають та скеровують у цитологічну, імунологічну лабораторії. Досліджують ті 

приміщення чи предмети, в яких могли змивати сліди крові. Усі речові докази з місця події 

вилучають, запаковують, пересилають та скеровують у лабораторії відповідної спеціалізації. 

 

 Завдання для самоконтролю 

 

- Термінологія та класифікація гострих предметів. 

- Механізм і судово-медична оцінка колених ран. 

- Характеристика та юридичне значення різаних ран. 

- Особливості колючо-ріжучих предметів і ушкоджень внаслідок їх дії. 

- Характеристика самопошкоджень рубаючими знаряддями. 

- Можливості судово-медичної експертизи ушкоджень, спричинених гострими 

предметами та знаряддями. 

 

 

Додаток 2.5 

 

 

ЗБРОЯ 

  

    

бойова 
 

спортивна, 

туристична, 

дорожня 

 

мисливська 

 
  

  
  

національна 

 

табельна ножі 

ножі ножі кинджали 

кинджали кинджали стилети 

 
стилети багнети 

багнети  

 

 

ЗНАРЯДДЯ-ІНСТРУМЕНТИ (ПОБУТОВІ, ТЕХНІЧНІ) 

  

для обробки продуктів 

для медичного призначення 

столові прибори 

для технічних робіт 

іншого призначення 
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УШКОДЖЕННЯ ВНАСЛІДОК ГОСТРИХ ЗНАРЯДЬ ТА ЗБРОЇ 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ушкодження 

ріжучою 

зброєю 

ушкодження 

колючою 

зброєю 

ушкодження 

колючо-ріжучою 

зброєю 

ушкодження 

рублячим 

знаряддям 

ушкодження 

пиляючим 

знаряддям 

 

ВИДИ ГОСТРИХ ЗНАРЯДЬ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ДІЇ 

 

ВИДИ 

ЗНАРЯДЬ 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ХАРАКТЕР УШКОДЖЕНЬ 

ріжуче натиск + лінійно-поступовий рух різані рани 

колюче удар або натиск колоті рани 

колючо-ріжуче удар або натиск + лінійно-поступовий рух колото-різані рани 

рубляче удар розруби кісток 

пиляюче натиск + обертально-поступовий рух 
пиляні рани, розпили кісток,  

розчленування 

 

ОСОБЛИВОСТІ РІЗАНОЇ РАНИ 

     

 
СПРИЧИНЕНА ВЛАСНОРУЧ 

 СПРИЧИНЕНА СТОРОНЬОЮ 

РУКОЮ 

 

   

     

 напрямок рани похилий (частіше зліва 

вниз і вправо) для правші 

 
горизонтальний напрямок рани 

 

   

     

 глибина рани нерівномірна (глибша 

зліва для правші) 

 частіше відсутність насічок у 

кутах рани 

 

   

     

 вертикальні потьоки крові (вздовж тіла 

для правші) 

 ушкодження глибокі,  

чисельні, великі 

 

   

     

   поперечні стосовно шиї  

потьоки крові 

 

    

     

 

 

КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СОКИРИ 

(цит. по Томіліну В.В., Пашиняну Г.А., 2001) 

 
 

1. Носок. 2. Клин. 3. Клин сокири. 4. Головка. 5. Обух сокири. 6. Бокова стінка вушка 

голівки. 7. Щока клина. 8. Кінець сокири. 9. Топорище. 10. П’ятка. 11. Лезо. 
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КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРТИКА 

(цит. по Томіліну В.В., Пашиняну Г.А., 2001) 

 

 
1. Вістря клинку. 2. Клинок. 3. Кільце. 4. Наконечник. 5. Держак. 6. Упритул-охоронець. 

 

 

 

КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІНСЬКОГО НОЖА 

(цит. по Томіліну В.В., Пашиняну Г.А., 2001) 

 

 
1. Клинок. 2. Вістря. 3. Скіс обушка. 4. Заточка скосу обушка. 5. Обушок. 6. Виточка (дола). 

7. Кільце. 8. Наконечник. 9. Ручка. 10. Держак. 11. Основа клинка (борідка). 12. Заточка леза. 

13. Лезо. 

 

 

 

КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НОЖИЦЬ 

(цит. по Томіліну В.В., Пашиняну Г.А., 2001) 

  
1.Широке лезо. 2.Бранша. 3.Ручка. 4.Мале кільце. 5.Виступ кільця. 6.Велике кільце. 

7.Осьовий гвинт. 8.Полозок. 9.Вузьке лезо. 10.Вістря леза. 11.Різець леза. 
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ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА РАН 

ОСОБЛИВОСТІ УШКОДЖЕНЬ ХАРАКТЕР УШКОДЖЕНЬ 

 

малий розмір велика глибина  

колена рівні краї осаднення навколо рани  

невелика кровотеча щілиноподібна форма  

 

лінійний напрямок рівні краї  

різана 

гострі кінці насічки біля кінців  

зяяння веретеноподібна форма  

глибина більша від довжини ушкодження надкісниці  

зовнішня кровотеча  

 

щілиноподібна чи веретеноподібна форма  

колено- 

різана 

два гострих або один гострий, інший тупий кінці  

насічка чи додатковий надріз біля одного гострого кінця  

рівні краї 
глибина більша від довжини  

(раневий канал) 

 

ушкодження кістки внутрішня кровотеча  

 

лінійний напрямок рівні краї  

рубана 

гострі чи П-подібні кінці з додатковими розривами  

зяяння веретеноподібна форма  

насічка біля одного гострого кінця  

глибина менша, однакова, більша від довжини  

ушкодження кістки з трасами на розрубі  

зовнішня кровотеча  

 

форма різноманітна  

забійна 

краї нерівні, осаднені, просочені кров’ю, набряклі  

кути заокруглені (тупі) перелом кісток  

глибина менша, однакова, більша від довжини  

на дні в ділянці кінців є поперечні тканинні перемички  

крововиливи в оточуючі розчавлені м’які тканини  

кровотеча зовнішня чи внутрішня  

 

 

2.6. Вогнепальні ушкодження. Медично-криміналістичні дослідження в 

експертній практиці 

 

Вогнепальною називають зброю, у якій снаряд викидається енергією порохових газів. 

Вплив на тіло людини в результаті згоряння вибухової речовини може бути у вигляді: 

- дії ударної вибухової хвилі, газів і високої температури вибуху; 

- ушкоджень уламками гранат чи бойових засобів; 

- власне вогнепальних поранень, спричинених кулею чи дробом, газами пострілу. 

Форму, характер і особливості вогнепального ушкодження визначають снаряд і вид 

зброї, з якого здійснено постріл. Існує бойова зброя (нарізна), спортивна, мисливська 

(частіше немає нарізів, але можуть бути поєднання), саморобна (самопал) і перероблена 

стандартна зброя (обріз). Кульові ушкодження спричинюють кулі, дробові - дріб, уламково-

кульові - уламки і елементи зруйнованої кулі. Можуть бути ушкодження внаслідок 

спеціальних елементів: голки, позаштатні снаряди - сіль, горох, цвяхи. За характером 

ранового каналу розрізняють: руйнування й відрив частин тіла, наскрізні, сліпі, дотичні 
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поранення. 

Вогнепальні ушкодження це травми, які виникли в результаті пострілу з усіх видів 

вогнепальної зброї, внаслідок вибуху бойових засобів (патрони, гранати, міни, вибухові 

речовини) чи їх частин (детонатори, запали, капсулі). Наслідки вогнепальних травм мають 

тяжкий перебіг, великий відсоток інвалідності поранених, високу смертність.  

Ручну стрілецьку зброю поділяють на такі групи: 

1. За призначенням: 

а) бойова (автомати, гвинтівки, карабіни, пістолети, револьвери); 

б) мисливська (одно-, дво-, тридульні рушниці, штуцери); 

в) спортивна (гвинтівки, пістолети, револьвери); 

г) спеціального призначення (будівельно-монтажні, сигнальні, стартові пістолети). 

2. За способом виготовлення: 

а) штатна (стандартна); 

б) саморобна (самопали); 

в) дефектна (обрізи). 

3. За довжиною дула: 

а) довгодульна (автомати, гвинтівки, карабіни, рушниці); 

б) короткодульна (пістолети, револьвери). 

4. За характером дула: 

а) нарізна (автомати, гвинтівки, пістолети); 

б) гладка (мисливські рушниці); 

в) комбінована (мисливські та спортивні рушниці, штуцери). 

5. За механізмом пострілу: 

а) автоматична (автомати); 

б) напівавтоматична (пістолети, карабіни); 

в) неавтоматична (мисливські рушниці). 

6. За діаметром дула (калібр): 

а) дрібнокаліберна (4– 6 міліметрів); 

б) середньокаліберна (7– 9 міліметрів); 

в) великокаліберна (більше 9 міліметрів). 

Найчастіше снарядом є куля: без оболонки (свинцева) або з оболонкою (свинець, 

покритий латунню, мельхіором тощо). Застосовують також кулі спеціального призначення 

(трасуючі, розривні, бронебійні, запалювальні). У мисливських набоях снарядом слугує 

різного калібру дріб (шріт, шрапнель), інколи металеві цвяшки, гвинтики, ошурки, пісок, 

навіть сіль. До складу мисливського набою входять прокладки (пиж, клейтух) з картону, 

пластмаси, повсті тощо, які розміщені між порохом і дробом, і над дробом. Нові сорти 

пороху під час згоряння виділюють велику кількість порохових газів, а зміщений центр 

тяжкості кулі зумовлюють ефективну передачу енергії тканинам. 

Механізм пострілу. Натискаючи на пусковий гачок, бойок б’є по капсулю, який 

вибухає і запалює порох. Під час згорання пороху миттєво утворюється велика кількість 

газів, які внаслідок малого простору мають потужну енергію, і розвивають великий тиск 

(2000– 3000 атмосфер, або 202,6-303,9 кілоПаскаль). Тоді куля (дріб) виштовхується в канал 

дула і, набуваючи поступового та обертального навколо своєї осі руху, спричиняє різні 

ушкодження відповідно кінетичній енергії. Останню можна вирахувати за формулою: 

20
;;

2

22 pv
E

q

p
m
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E   

 Е – кінетична енергія кулі; 

 р – вага кулі; 

v– швидкість кулі; q = 9,8 ≈ 10. 

Залежно від кінетичної енергії кулі бувають наступні види травматичних дій – 

розривна, пробивна, клиноподібна, забійна (контузійна), гідродинамічна (ударна хвиля). 

Визначення дистанції пострілу – головне під час експертизи стосовно вогнепальної травми; в 

основі диференціації відстані є такі ознаки: 
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а) особливість слідів дії додаткових чинників пострілу (гази, кіптява, полум’я, 

порошинки); 

б) ступінь розсіювання дробового заряду внаслідок ушкоджень від пострілу з 

мисливської зброї. 

 У судовій медицині та криміналістиці використовують наступні дистанції пострілу: 

1) упритул; 

2) близька відстань; 

3) неблизька відстань. 

Під час пострілу упритул дульний зріз зброї доторкається до тіла чи одягу людини 

(або до іншого об’єкту). Контакт може бути щільний (герметичний) – по всьому 

поперечному зрізу, або нещільний (негерметичний, під кутом). Загальна картина вигляду 

вхідного отвору в усіх випадках однакова. Через вхідний отвір майже всі додаткові чинники 

пострілу заносяться в рановий канал. Навколо рани може утворитися незначний наліт 

кіптяви, яка проривається між мішенню (об’єкт ушкодження) та дульним зрізом під час 

віддачі зброї. Внаслідок дії порохових газів з’являються ознаки, за якими діагностують 

постріл упритул. 

Гази, проникаючи під шкіру, відшаровують жирову підшкірну клітковину навколо 

вхідного отвору. Якщо під шкірою знаходяться кістки (наприклад, постріл у голову), гази, 

проникаючи між шкірою та кісткою, піднімають шкіру та розривають її, тому вхідний отвір 

матиме вигляд рваної рани, зірчастої форми (кількість розривів від 3-4 до 8-10), зіставляючи 

краї якої завжди буде дефект тканини. Піднімання шкіри газами спричинює утворення най-

істотнішої ознаки пострілу впритул – відбиток дульного зрізу (штамп-відбиток, штанц-

марка); це садно підсихає і стає помітне. За формою відбитку можна з’ясувати систему зброї, 

з якої здійснено постріл. 

Найсуттєвіша ознака пострілу з близької дистанції це додаткові чинники пострілу 

(порошинки, кіптява, частинки металів) навколо вхідного отвору або сліди дії чинників 

(обпалене волосся від дії розжарених порошинок, червоний колір країв тощо). Вхідна рана 

оточена нашаруванням кіптяви та порошинками чи тільки порошинками, оскільки останні 

більшої ваги, тому і летять дальше, ніж кіптява. Порошинки осідають не тільки на поверхні 

шкіри, а, порушуючи цілісність епідермісу, проникають усередину, утворюючи картину, 

схожу на татуювання; крім механічної дії, їм властива і термічна. На дуже близькій дистанції 

на травмовану ділянку діють і гази – механічно (забій шкіри), термічно (обпалення волосся) 

та хімічно (утворення карб оксигемоглобіну з яскраво-червоним забарвленням країв. 

Результатом механічної дії газів, кіптяви та порошинок є утворення «пергаментної 

плями». Цей феномен спостерігають, якщо постріл здійснений з відстані менше 8–10 

сантиметрів; діаметр плями 6–8 сантиметрів; кульовий отвір має круглу або овальну форму з 

помітним дефектом тканини.Термін «близька відстань пострілу» достатньо умовний, більше 

історичний оскільки з розвитком техніки, удосконаленням набоїв, у першу чергу пороху, 

способу їх виготовлення, характеристик зброї (пристрої для поглинання звуку – глушники) 

ця відстань значно зменшилась. Тому доцільніше використовувати інше визначення – 

постріл у межах дії додаткових чинників, а це від 20–25 сантиметрів для пістолета «Форт» до 

40–45 сантиметрів для автомату Калашнікова. 

Вогнепальний вхідний отвір має круглу або овальну форму, діаметр якого майже 

тотожний діаметру кулі. Проходячи через шкіру, куля здирає своєю поверхнею частинки 

епідермісу, утворюючи «пасок здирання». Поверхня кулі покрита кіптявою, змазкою, які 

стираються на краях вхідного отвору, утворюючи «пасок забруднення». Оскільки 

найвагомішою його складовою є метали, це дає право іменувати його «паском металізації». 

Ширина зазначених елементів вхідного отвору становить 1–3 міліметри. При близькій 

дистанції пострілу вони погано або й зовсім невидимі, тому що вкриті нашаруванням 

додаткових чинників пострілу. Для того, щоб їх побачити, останні потрібно змити, і це 

роблять тільки згодом, коли всі інші дослідження закінчені. 

Пробивши шкіру, куля, як правило, продовжує свій шлях у тілі людини, утворюється 

рановий канал - ділянка тканин, які травмуються на всьому шляху руху кулі від вхідного до 

вихідного отворів.Ранові канали бувають: 
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1) наскрізні – куля проходить через усе тіло людини; 

2) сліпі – куля залишається в тілі людини; 

3) за розташуванням площини ранового каналу, відносно вертикальної осі: 

горизонтальний, сагітальний, фронтальний. 

За малюнком повздовжньої осі ранові канали поділяють на прямі, скривлені, ламані, 

безперервні, переривчасті. 

Третій елемент вогнепального наскрізного ушкодження це вихідний отвір. Він 

утворюється тоді, коли кінетичної енергії кулі достатньо для подолання всіх перешкод 

(шкіра, м’які тканини, кістки, внутрішні органи) і виходу назовні. За таких умов куля може 

спричинити додаткові ушкодження цій самій або іншій особі. 

Під час виходу з тіла людини куля піднімає та випинає шкіру, остання внаслідок 

розтягу розривається, утворюється вихідний вогнепальний отвір, який має морфологічні 

ознаки відмінні від вхідного: відсутність дефект-мінусу тканини, пасків здирання та 

забруднення, як правило, щілиноподібна форма. Краї вихідного отвору здебільшого 

вивернуті назовні.  

Особливості ушкоджень снарядом із зміщеним центром: потрапляючи у тіло 

особи, куля стає нестабільною, траєкторія і час її проходження збільшується, це забезпечує 

максимально ефективну передачу енергії органам і тканинам; невеликий вхідний дефект 

вогнепального отвору, але великий рановий канал і розриви внутрішніх органів, переломи 

кісток. 

Значну частину не бойових вогнепальних ушкоджень спричинює дріб (шріт, 

шрапнель): свинцеві кульки різного діаметру, якими споряджають патрони для мисливської 

зброї. Дріб, залежно від величини діаметру, поділяють на калібр (номер). Сьогодні їх 

виробляють п’ятнадцять номерів, нумерують починаючи з № 11 до № 1, і чотири «нулівки»: 

0, 00, 000, 0000 (С. Н. Колесников, 1980). Кулька кожного наступного калібру збільшена у 

діаметрі на 0,25 міліметра, наприклад, дробинка № 1 має діаметр 4 міліметри, а № 11 – 1,5 

міліметра; «нулівки» відповідно збільшуються від 4,25 міліметрів (0) до 5 міліметрів (0000). 

Для мисливської зброї виготовляють спеціальні кулі (Бренеке, Вицлебена, «Кіровчанка», 

Якана тощо), поперечник яких дещо менший за діаметр каналу дула не нарізної зброї. 

Види мисливської зброї:  

1) дробові (гладкодульні) рушниці для стрільби шротом чи спеціальними кулями; 

2) кульові (нарізні) мисливські рушниці (штуцери, мисливські гвинтівки);  

3) комбіновані рушниці (гладко дульні та нарізні для стрільби шротом і кулями). 

Конструкції мисливської зброї досить різноманітні: одно- і декількадульні (до 

чотирьох), одно- та багатозарядні, з деяких можна здійснювати поодинокі постріли чи 

автоматичну стрільбу. Найбільш популярні гладкодульні (одно- та дводульні) мисливські 

рушниці з калібром від 12 до 32. Калібр мисливської зброї і діаметр дула не однакові, а 

визначаються тією кількістю шротинок, яку можна виготовити з одного фунту (407,5 грамів) 

свинцю. Калібр також залежить від країни-виробника, оскільки метричне значення фунту не 

всюди однакове. 

Особливості вогнепального ушкодження головним чином є наслідком дії дробового 

заряду. Дріб вилітає з дула однією суцільною масою, тому на близькій відстані пострілу 

утворює один великий отвір. Із збільшенням дистанції шріт розсіюється, і тоді кожна 

дробинка діє як окремий снаряд. Додаткові чинники (головним чином порошинки) залежно 

від якості та ґатунку пороху можуть спостерігатись на відстані пострілу від 70 до 150 

сантиметрів. Численні спостереження доводять, що внаслідок пострілу з дистанції до 2 

метрів утворюється один вхідний отвір, як правило, круглої форми, діаметром 3–3,5 

сантиметри з нерівними краями, які мають багато виступів. У результаті збільшення відстані 

пострілу збільшується площа ураження, діаметр центрального отвору зменшується (1–1,5 

сантиметра внаслідок пострілу з 2–5 метрів), а основна частина шроту діє самостійно, 

вражаючи об’єкт на площі 10–15 см2. З дистанції 5 метрів площа розсіювання дробу 

збільшується до 25–30 см2, а центральний отвір відсутній.  

Дальність польоту шроту залежить від багатьох чинників (початкова швидкість, 

характеристика дула, якість пороху), проте найістотнішим є вага, наприклад, дріб великого 
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діаметру летить до 300 метрів, а малого – близько 200 метрів. Іноді дотримуючись вказаних 

умов, з’ясовувати відстань пострілу досить важко. Є спеціальні таблиці, запропоновані 

О.Ф.Лисициним, Ю.С.Сапожниковим, В.П.Юдіним, проте межі дистанції у них надзвичайно 

великі, наприклад, відповідь може бути такою: «Постріл здійснений в межах від 4 до 21 

метру». 

Набій, який не містить снаряду (куля, шріт), називають «холостий» або «глухий». 

Наслідок пострілу таким набоєм - різноманітні ушкодження, оскільки діючою силою є гази, 

що утворюються в результаті згорання пороху, тиск яких становить 2000–5000 атмосфер. 

Тому постріли впритул та з близької відстані спричинюють травми від таких незначних, як 

крововиливи та садна, до дуже важких і навіть смертельних. 

Особливості вхідних отворів на тканинах внаслідок пострілу з близької відстані : 
навколо вхідного отвору, зазвичай, круглого чи овального, є додаткові чинники пострілу 

(кіптява, порошинки, інколи сліди обпалених волокон). На світлих тканинах побачити 

додаткові чинники заряду легко навіть неозброєним оком, для з’ясовування їх на темних, 

просочених кров'ю, забруднених тканинах потрібні додаткові дослідження. Тільки за 

результатами проб стосовно хімічної природи нашарувань (порох, метали, кіптяви тощо) 

можна достовірно відповісти на запитання про дистанцію пострілу. 

Особливості вхідних отворів на тканинах внаслідок пострілів з неблизької відста-

ні: форма, як правило, кругла чи овальна, розміри спів розмірні до діаметру основи кулі, краї 

отворів нерівні, з торочками. Значення має якість тканини одягу, наприклад, під час 

пошкодження шовкових, бавовняних, синтетичних тканин отвір круглий з чітким дефектом 

тканини; на сукні отвір від кулі мало помітний, тому що містить розщеплені нитки, та 

складається враження, що дефекту тканини немає. На світлих матеріалах часто помітний 

темний пасок забруднення, а на темних і забруднених тканинах його можна знайти, якщо 

здійснити лабораторні дослідження. 

Вихідні отвори на тканинах одягу. Внаслідок пострілу з будь якої відстані вихідні 

отвори бувають різноманітної форми: зірчаста, кутова, щілиноподібна тощо; правильної 

круглої форми вихідні отвори не мають. Можна спостерігати витягування внутрішніх шарів 

одягу (вата чи інший наповнювач) через отвір, сам отвір буде випуклий, без додаткових 

чинників пострілу та пасків забруднення. 

Газова зброя особливий вид цивільної зброї для тимчасової поразки живої цілі 

шляхом спричинення хімічної травми; яку поділяють на: 

1) cтовбурну газову зброю (пістолети, револьвери, однозарядно стріляючий пристрій); 

2) не стовбурну газову зброю (механічні розпилювачі подразнюючої дії, аерозольні 

пристрої, гранати, димові шашки й ін.). 

Патрони до газової зброї бувають газові, шумові і сигнальні. 

Подразнюючі речовини це іррітанти, які швидко збуджують чуттєві нервові 

закінчення слизових оболонок очей і дихальних шляхів. Тривале перебування в атмосфері з 

великим вмістом подразнюючих речовин спричиняє важкий розлад здоров'я і навіть смерть. 

Вибухова травма це імпульсне виділення великої кількості енергії в результаті 

хімічних, фізичних (біохімічні, електричні, температурні), ядерних змін, які різко 

підвищують тиск. У судово-медичній практиці частіше зустрічаються ушкодження внаслідок 

вибухових речовин. За останні роки така травма стала наслідком тероризму чи інших 

кримінальних випадків з використанням вибухових речовин. Загальними особливостями 

ушкоджень внаслідок вибуху вважають: 

- чисельність і однобічне розташування ушкоджень з травматизацією частин тіла; 

- морфологічна різноманітність (від саден до повного руйнування тіла); 

- велика кількість відривних ушкоджень; 

- сполучення сліпих (найчастіше), наскрізних і дотичних ран; 

- відкриті переломи кісток, розривний і відкритий характер травми внутрішніх 

органів. 

Травматичні чинники вибуху наступні: 

- продукти детонації (гази, кіптява, частинки вибухової речовини), які діють миттєво і 

спричинюють великі ураження; 
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- ударна хвиля з багаторазовою зміною позитивного і негативного тиску; 

- уламки оболонки, частин вибухового засобу; 

- вторинні снаряди – частини й уламки перешкоди, одягу й ін. 

Відстані вибуху розмежовують на чотири дистанції: 

- зіткнення пристрою з тілом;  

- близька, у межах дії продуктів вибуху; 

- відносно близька, коли ще діє ударна хвиля, але відсутні продукти вибуху;  

- неблизька, коли діють тільки уламки оболонки вибухової речовини чи вторинні 

снаряди. 

Пошук ознак вогнепальної травми вимагає застосування додаткових лабораторних 

методів дослідження: медично-криміналістичне, судово-біологічне, судово-хімічне, 

біохімічне, гістологічне, цитологічне, геномна дактилоскопія. Перелік методів, які 

забезпечують виконання вогнепальної експертизи і не травмують досліджуване ушкодження: 

- візуальний і стереомікроскопічний; 

- рентгенологічний; 

- огляд і фотографування в ультрафіолетових і інфрачервоних променях; 

- хімічний і контактно-дифузний, хроматографічний (отримання кольорових 

відбитків для відповідних металів); 

- фізичні і хімічні проби на порох; 

- дослідження витягнутих з ран мікрочасток різного походження для з’ясовування 

їхньої природи; 

- гістологічне дослідження; 

- хіміко-токсикологічне дослідження пошуку іррітанту газової зброї. 

 Особливості огляду трупу на місці його знаходження. На місці події стосовно 

вогнепальної травми необхідно описати ушкодження одягу, знайти та вилучити в складках 

чи шарах одягу снаряди, пижі; ушкодження тіла, їх кількість та відстань від підошов, 

розташування, форму, величину, краї; площу розсіювання кіптяви, незгорілих порошинок, 

сліди дії полум’я; відбиток поперечника дульного зрізу, розриви тканини навколо вхідної 

рани; характер поранення (сліпе, наскрізне); сліди, схожі на кров, на трупі, його одязі, 

оточуючих предметах. Оглядаючи краї вогнепального ушкодження одягу, з’ясувати паски 

обтирання та забруднення в ділянці проходження снаряду (за відсутності додаткових 

чинників пострілу це свідчитиме про те, що отвір вхідний, а не вихідний). Знайдені речові 

докази (зброя, снаряди, відстріляні гільзи, пижі) вилучають, скеровують та у 

криміналістичну лабораторію. Необхідно докласти зусиль, для того щоб сліди крові, 

фрагменти тканини головного мозку, волосся на знарядді злочину не знищити під час огляду 

чи пересиланні. На місці події заборонені такі дії як промивання чи витирання вогнепальних 

отворів, будь яке зондування ранового каналу, витягнення з рани кулі, дробу, пижів, уламків 

тощо. 

 На місці вибухової травми лікар спеціаліст в галузі судової медицини (або інший 

лікар) зобов’язаний звернути увагу слідчого на наступні особливості: взаємне розташування 

воронки чи зруйнованого вибухом засобу і трупу чи його частин; локалізацію, форму та 

величину дефектів тканини одягу, кіптяву на них; місця розривів одягу та тіла, сліди 

термічної дії на них із зазначенням сторони найбільшого ураження; характер ушкоджень тіла 

і їх співвідношення з ушкодженнями тканини одягу. З місця вибуху слідчий вилучає уламки 

частин вибухового засобу з дна і стінок воронки, поверхневі шари грунту з цих ділянок для 

наступного їх дослідження в умовах лабораторії. 

 

 Завдання для самоконтролю 

 

- Терміни «вогнепальна зброя», «вогнепальне ушкодження». 

- Характеристика пострілу. 

- Криміналістичні особливості дослідження пострілу впритул та пострілу з близької 

дистанції. 

- Вхідна та вихідна вогнепальні рани, види ранових каналів. 
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- Особливості дробового снаряду, конструкційні характеристики мисливської зброї 

та з’ясовування дальності польоту шроту. 

- Кореляція конкретної дистанції пострілу та ушкоджень на тканинах одягу. 

- Ушкодження, спричинені пострілами з цивільної газової зброї. 

- Вибухова травма, з’ясування ушкоджуючих чинників і відстані вибуху. 

- Лабораторні методи дослідження вогнепальної травми. 

Додаток до 2.5 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ РУЧНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ  

ЗА КОНСТРУКЦІЙНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ 
    

      

БОЙОВА   СПОРТИВНА   МИСЛИВСЬКА 
               

 бойові гвинтівки та 

карабіни 

а) магазинні 

б) автоматичні 

 пістолети-кулемети 

(автомати) 

 пістолети 

а) військові 

б) кишенькові 

 револьвери 

  тренувальна 

(спортивно-

масова) 

 

цільова 

  

гладко-

дульна 

 

нарізна 

        

 малокаліберні 

гвинтівки 

 малокаліберні 

пістолети 

 малокаліберні 

револьвери 

 малокалібер

ні гвинтівки 

 малокалібер

ні пістолети 

 однодульні 

 дводульні 

 тридульні 

(комбіно-

вані) 

 штуцери 

 карабіни 

 малокаліберні 

гвинтівки 

   

 саморобна та 

перероблена зброя 

 
атипова 

 

   

  самопали 

 обрізи 

  будівельно-монтажні пістолети 

 перфоратори 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗБРОЇ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 

ВИДИ ЗБРОЇ ТИП ЗБРОЇ 

Бойова 
вогнепальна (пістолети, револьвери та ін.) 

комбінована (вогнепальна та холодна) 

спортивна 

вогнепальна 

пневматична 

холодна (в т.ч. метальна) 

мисливська 

вогнепальна нарізна 

вогнепальна комбінована (нарізна та гладкодульна) 

пневматична 

холодна (в т.ч. метальна) 

газова 

револьвери 

пістолети 

газова однозарядна зброя 

газовий стріляючий пристрій 

механічні розпилювачі 

аерозольні пристрої 

Властивості вогнепального 

снаряду 

Характеристики 

зовнішньої балістики 

вогнепального снаряду 

Структурні та функціональні 

особливості ушкодженої частини 

тіла 
 вага 
 форма 
 калібр 
 довжина 
 конструкційні особливості 
 матеріал 

 швидкість 
 процесія 
 нутація 

 варіант анатомічної будови 
 міцність та інші властивості 
 відносна щільність 
 стан кровонаповнення 
 вміст рідини та газів 
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ВЗАЄМОДІЯ СНАРЯДУ ТА УШКОДЖЕНОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА 

(МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ РАНИ) 

 передана енергія 

 час (термін) передачі енергії 

 площа взаємодії 

 положення снаряду в момент першого контакту 

 скерування раневої траєкторії снаряду 

 шлях траєкторії кулі в тілі (довжина раневого каналу) 

 форма траєкторії проходження кулі в тілі 

 ступінь нестійкості руху снаряду 

 характер частково пульсуючої порожнини (об’єм, час існування, 

кількість та характер пульсації) 

 стан снаряду (деформація, руйнування) 

 утворення та дія вторинних снарядів (фрагменти кулі,  

ушкоджені тканини та ін.) 

 

 

ВОГНЕПАЛЬНЕ ПОРАНЕННЯ 

 

 

СУДОВО-МЕДИЧНІ ЕКСПЕРТНІ МОЖЛИВОСТІ 

ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ УШКОДЖЕНЬ 

  

 

  

ГОЛОВНІ ПИТАННЯ ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

    

чи ушкодження вогнепальне? 
скільки вогнепальних ушкоджень, яка 

їх послідовність? 

який отвір є вхідним, а який вихідним? 
яке взаєморозташування потерпілої 

особи та особи, яка стріляла? 

який напрямок раневого каналу стосовно 

площин тіла людини, яка стоїть? 

чи рухалась потерпіла особа після 

поранення? 

яке вогнепальне ушкодження спричинило 

смерть? 
 

з якої зброї здійснений постріл?  

 

 

 

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ВОГНЕПАЛЬНОГО УШКОДЖЕННЯ 

  

 

  

 

  

ВХІДНИЙ ВОГНЕПАЛЬНИЙ 

ОТВІР (РАНА) 

ВОГНЕПАЛЬНИ

ЙРАНЕВИЙ 

КАНАЛ 

ВИХІДНИЙ ВОГНЕПАЛЬНИЙ 

ОТВІР (РАНА) 

  

 

  

 

      

 

  

дефект 

тканини 

пасок 

осаднення 

пасок 

обтирання 

рух кулі в тілі 

особи 

різноманітна 

форма 

краї неправильні, 

розірвані, 

вивернуті 
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ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ВХІДНОЇ  

ТА ВИХІДНОЇ ВОГНЕПАЛЬНИХ РАН 

 

КЛАСИЧНІ ОЗНАКИ 
РАНА 

вхідна вихідна 

Дефект тканини + – 

Пасок осаднення + – 

Пасок обтирання (забруднення) + – 

Пасок металізації + – 

Форми рани кругла, овальна щілиноподібна 

Краї рани ввігнуті всередину вивернуті назовні 

 

З’ЯСУВАННЯ ВИДУ ТА ТИПУ ЗБРОЇ 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

за 

характером 

ушкоджень 

за 

відбитком 

дульного 

зрізу 

за 

пробивною 

здатністю 

кулі 

за розміром 

вогнепальної рани і 

ушкодження кісток 

за формою та 

розміром 

порохових 

зерен 

за 

кулею 

 

УШКОДЖУЮЧІ ФАКТОРИ ПОСТРІЛУ 

  

 

  

 

  

 

  

ВОГНЕПАЛЬНИЙ 

СНАРЯД АБО ЙОГО 

ЧАСТИНИ 

ФАКТОРИ 

БЛИЗЬКОГО 

ПОСТРІЛУ 

ЗБРОЯ 

АБО ЇЇ 

ЧАСТИНИ 

ВТОРИННІ 

СНАРЯДИ 

        

куля звичайна або 

спеціальна 

порохові гази та 

повіт-ря із каналу 

дула 

дульний кінець 

зброї 

уламки та 

фрагмен-ти 

перешкоди 

уламки кулі, яка 

розірвалась 

кіптява близького 

пострілу 

рухомі частини обривки одягу 

ложе (приклад) уламки кісток 

дріб або картеч 

(шріт), 

пижі та інші деталі 

мисливського 

патрону 

частинки порохових 

зерен уламки дула та 

інших частин 

зброї внаслідок 

розриву 

обривки м’яких 

тканин 

металеві частинки 
 

атиповий снаряд мастила рушниці 

 

 

ДОДАТКОВІ УШКОДЖУЮЧІ ФАКТОРИ ПОСТРІЛУ 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

стиснуте 

повітря 

порохові 

гази 
полум’я кіптява порошинки 

частинки 

металів 
мастило 

 

 

З’ЯСУВАННЯ ДИСТАНЦІЇ ПОСТРІЛУ 

  

 

  

 

  

ПОСТРІЛ 

УПРИТУЛ 

ПОСТРІЛ З 

БЛИЗЬКОЇ ВІДСТАНІ 

ПОСТРІЛ З ДАЛЕКОЇ 

ВІДСТАНІ 

      

дульний зріз зброї 

впирається або 

доторкається до об’єкту 

на тіло впливає дія не тільки 

снаряду, але й додаткових 

факторів пострілу 

дистанція, коли на тіло 

діє тільки снаряд 
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СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ УШКОДЖЕНЬ 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

гісто- 

логічні 
хімічні 

рентгено- 

графічні 

спектро- 

графічні 

фотографування в 

інфрачервоних 

променях 

контактно- 

дифузний 

метод 

 

ДОДАТКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СМЕРТІ 

ВНАСЛІДОК ВОГНЕПАЛЬНИХ УШКОДЖЕНЬ 

  

 

  

 

  

 

  

мікроскопічне досліджен-

ня ділянок вхідних та 

вихідних отворів тканин, 

вилучених з трупу або 

зрізаних з країв ран під 

час хірургічної обробки 

(пошук зерен пороху) 

рентгено-

логічне 

дослідження 

для 

з’ясування 

кулі чи її 

частин, дробу 

криміналістичне 

та хімічне 

дослідження 

одягу (сліди 

мастила, 

кіптява, зерна 

пороху) 

вилучення всіх 

сторонніх включень з 

раневого каналу, 

передача їх слідчому 

для призначення 

криміналістичної 

експертизи 

 

ПЛОЩА РОЗСІЮВАННЯ ДРОБУ В ТІЛІ ЛЮДИНИ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ВІДСТАНІ ПОСТРІЛУ  

(Солохін О.А., 1998) 

 
УШКОДЖУЮЧІ ФАКТОРИ ВИБУХУ 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Продукти 

детонації 

вибухових 

речовин 

Вибухова 

хвиля 

Уламки та 

частини 

вибухового 

засобу 

Спеціальні 

ушкоджуючі 

засоби 

Вторинні 

снаряди 

          

 вибухові гази 

 частинки вибухових 

речовин 

 кіптява вибуху 

уламки та 

частини 

вибухового 

засобу 

 елементи 

механічної дії 

(кульки, стержні, 

стрілки та ін.) 

 речовини хімічної 

дії 

 речовини термічної 

дії (фосфор, напалм та 

ін.) 

 уламки 

зруйнованих 

перешкод 

 оточуючі 

предмети 

 частини одягу 

та взуття 

 зруйновані та 

відірвані частини 

тіла 
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УШКОДЖУЮЧА ДІЯ ФАКТОРІВ ВИБУХУ 

  

 

  

 

  

МЕХАНІЧНА ТЕРМІЧНА ХІМІЧНА 

      

 вибухові гази 

(руйнування, розриви та ін.) 

 частинки вибухових речовин 

 вибухова хвиля 

 уламки та частини 

вибухового засобу 

 спеціальні ушкоджуючі 

елементи механічної дії 

 вторинні снаряди 

 вибухові гази  

(опіки, обпалення) 

 частинки вибухових речовин 

 спеціальні ушкоджуючі 

речовини термічної дії 

 запалений одяг 

 запалені оточуючі 

предмети та уламки перешкод 

 вибухові гази  

(утворення  

карбокси- 

гемоглобіну) 

 спеціальні 

ушкоджуючі 

речовини 

хімічної дії 

 

 

ВИБУХ РУЧНОЇ ГРАНАТИ: МОДЕЛЬ ПОЗИ ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ  

ТА ВІЗУАЛЬНА РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПРЯМКІВ РАНЕВИХ КАНАЛІВ 

УЛАМКОВИХ ПОРАНЕНЬ 

(цит. по Попову В.Л., 1985) 
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МЕДИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД КОНТАКТНОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ: 

ПОШУК МЕТАЛІВ 

 

МЕТАЛ, 

ЯКИЙ 

ШУКАЮТЬ 

РОЗЧИННИК ПРОЯВНИК КОЛІР ВІДБИТКІВ 

МІДЬ 
8-10% розчин 

аміаку 

насичений розчин 

рубіановодневої кислоти в 

метиловому спирті 

темно-зелений 

НІКЕЛЬ те саме те саме синьо-фіолетовий 

КОБАЛЬТ те саме те саме червоно-коричневий 

ЗАЛІЗО 
20-25% розчин 

оцтової кислоти 

1) свіжовиготовлений 

оцтовокислий розчин α-

нітрозо-β-нафтолу 

зелений (якщо двовалентне 

залізо); чорно-коричневий 

(якщо тривалентне залізо) 

2) 0,05% розчин 

фероціаніду калію в 10% 

хлористоводневій кислоті 

синій 

СВИНЕЦЬ те саме 

свіжовиготовлений 0,2% 

розчин родізонату натрію 

або калію 

червоно-фіолетовий 

АЛЮМІНІЙ 
10% розчин 

оцтової кислоти 

насичений розчин морину 

у метиловому спирті 

зелене світіння під час 

огляду в ультрафіолетових 

променях 

 

 

2.7. Судово-медична експертиза транспортної травми 

 

У широкому аспекті безліч причин автокатастроф залежить безпосередньо від людей. 

Це неякісний стан доріг, недоліки спеціальних пристроїв (переїзди, дороги з однобічним 

освітленням, розмітки, світлофори тощо), невідповідність кількості машин можливості 

дороги, технічні несправності транспорту і недоліки конструкційних засобів безпеки. Водії і 

пішоходи нерідко недисципліновані, неуважні та необережні. Беззаперечне значення має 

професіоналізм водія, стан його здоров’я, вікові зміни, алкогольне сп’яніння. Більшість 

транспортних подій відбуваються швидко за відсутності свідків або не з’ясованих, 

суперечливих, іноді помилкових показах, тоді суд очікує результати технічної та судово-

медичної експертиз. Їх виконання дозволяє з’ясовувати об’єктивні дані і за допомогою 

наукової оцінки доказів, результатів дослідження трупа, огляду потерпілого і вивчення 

матеріалів справи визначити факт транспортної травми, її вид і механізм дії. 

У процесі експлуатації транспорту у людей трапляються несмертельні або смертельні 

ушкодження, сукупність яких називають транспортним травматизмом. Залежно від сфери 

використання увесь транспорт поділяють на наземний, підземний, повітряний і водний. 

І. Наземний транспорт 

1. колісний: 

а) рейковий (потяги залізниці та метро, трамваї); 

б) нерейковий (автомобілі, мотоцикли, колісні трактори, велосипеди, гужовий 

транспорт тощо); 

2. неколісний: 

а) гусеничний (трактори, танки, бронетранспортери); 

б) не гусеничний (сани, ескалатори, ліфти, транспортери тощо). 

II. Підземний транспорт (види залежать від характеру роботи):  

1. рейковий (у шахтах, метро);  

2. колісний (автомашини, трактори, бульдозери, ліфти, транспортери, ескалатори, які 

використовуються в шахтах). 
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III. Водний транспорт: 

 1. надводний (гвинтомоторний, з підводними крилами, глісерний, з повітряними 

подушками тощо); 

 2. підводний (підводні човни, батискафи тощо).  

IV. Повітряний транспорт: 

 1. гвинтомоторний (гвинтокрильні літаки, гелікоптери та ін.); 

 2. реактивний (літаки, ракети); 

 3. безмоторний (планери, дельтаплани, повітряні кулі); 

 4. інші літальні засоби (парашути тощо). 

 Транспортною травмою вважають таку, яка спричинена під час механічного руху 

транспортного засобу. 

Ушкодження кожного з перелічених видів травми класифікують як специфічні, ха-

рактерні або нехарактерні. Специфічні й характерні ушкодження на одязі чи тілі дають 

судово-медичному експерту можливість з’ясувати вид травматичного транспорту та 

механізм травми. Ушкодження, специфічні для конкретного виду транспортної травми 

утворюються у місці контакту частин транспорту з тілом чи одягом. Вони віддзеркалюють 

форму, малюнок, розміри певних частин і деталей транспортних засобів. Характерні 

ушкодження це такі, механізм утворення яких відповідає механізму й фазам конкретного 

виду транспортної травми. Ушкодження, не характерні для транспортної травми, це 

результат дії будь якого твердого предмету (синці, садна, подряпини і т.ін.), або 

ушкодження, специфічні для інших видів травми (вогнепальні, колені, колено-різані, різані, 

рубані рани, странгуляційні борозни тощо). 

Найчастіше судово-медичну експертизу виконують стосовно травматизму, 

поєднаного з використанням наземного транспорту, переважно автомобільного. 

Під час судово-медичного дослідження випадків автотравм експерт вирішує низку 

питань, сформульованих слідчими: 

1. Чи є ушкодження на тілі померлої особи? 

2. Чи прижиттєві ушкодження? 

3. Які ушкодження є специфічними й характерними для автотравми? 

4. Який тип автомобіля (вантажний, легковий) спричинив травму, якою частиною 

або деталлю травмовано особу? 

5. Як були розташовані потерпіла особа та автомобіль у момент зіткнення? 

6. Чи здійснений переїзд особи колесами автомобіля, якщо так, тоді якими колесами, 

через які частини тіла і в якому напрямку? 

7. Яка послідовність спричинення ушкодження (механізм травмування)? 

8. Якщо травма спричинена в салоні або кабіні автомобіля, тоді на якому місці 

знаходився потерпілий, чи був він за кермом? 

9. Чи є в органах і тканинах алкоголь, наркотичні речовини, якщо так, тоді який 

ступінь сп'яніння чи інтоксикації? 

Дослідники О.А.Солохін, А.А.Матишев, В.В. Сафронов, С. І. Христофоров 

пропонують наступну класифікацію автомобільної травми: 

1. Травма внаслідок зіткнення автомобіля, який рухається, з людиною (пішохід, 

велосипедист, мотоцикліст): 

а) зіткнення з передньою частиною автотранспорту; 

б) зіткнення з боковою частиною автотранспорту; 

в) зіткнення з задньою частиною автотранспорту. 

2. Травма внаслідок переїзду пішохода колесами автомобіля.  

Повний переїзд: 

а) переднім, заднім чи обома колесами однієї сторони; 

б) передніми колесами, задніми колесами, передніми й задніми колесами.  

Неповний переїзд: 

а) переднім колесом; 

б) заднім колесом. 

3. Травма внаслідок випадіння (пасажир, водій) з автомобіля, який рухається: 
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а) із кабіни автомобіля; 

б) із кузова автомобіля (вперед, в бік, назад); 

в) падіння з підніжки автомобіля. 

4. Травма від дії внутрішніх частин салону і кузова автомобіля на пасажира, водія: 

а) на водія; 

б) на пасажира переднього сидіння; 

в) на пасажира заднього сидіння; 

г) на пасажирів салону і кузова. 

5. Травма внаслідок стиснення тіла (пішохід, водій, пасажир) між частинами 

автомобіля й перешкодами: 

а) двома автомобілями;  

б) автомобілем та іншими транспортними засобами; 

в) автомобілем і нерухомими предметами (стіна, стовп, паркан); 

г) автомобілем і ґрунтом; 

д) частинами автомобіля (дверцята, рама); частинами автомобіля і вантажем, який 

перевозять. 

6. Комбіновані види автомобільної травми: 

а) внаслідок зіткнення автомобіля, який рухається, з людиною і переїзду її колесом; 

б) внаслідок падіння людини з автомобіля, який рухається, і переїзду її колесом; 

в) травма водія чи пасажира внаслідок дії внутрішніх частин салону автомобіля з 

наступним випадінням і переїздом тіла колесами; 

г) інші можливі комбінації. 

Кожний вид автомобільної травми складається з кількох послідовних фаз, унаслідок 

цього на тілі та одязі потерпілої особи утворюються відповідні ушкодження. 

Травма внаслідок зіткнення автомобіля, який рухається, з людиною складається з 

трьох-чотирьох фаз; перша це контакт тіла особи з передньою, боковою або задньою 

поверхнею автомобіля. Локалізація ушкоджень залежить від типу автотранспортного засобу, 

а ступінь пошкоджень від ваги і швидкості руху автомобіля. 

Травма внаслідок переїзду людини колесом автотранспорту інколи спостерігається 

як самостійний вид автотравми, наприклад, людина без ушкоджень, але у стані алкогольного 

чи наркотичного сп’яніння або якогось гострого захворювання лежить на шляху автомобіля, 

який рухається. В інших випадках переїзд є продовженням якогось виду автотравми – 

переїзд через лежачу людину після зіткнення та відкидання. 

Травма внаслідок випадіння пасажира (водія) з автомобіля, який рухається буває 

трьох видів, котрі відрізняються один від одного локалізацією і розмірами ушкоджень. 

Пасажири випадають, головним чином, з кузова вантажної автомашини, частіше у сільській 

місцевості, у результаті ігнорування правил руху чи перевезення пасажирів. Випадіння може 

бути вперед, назад і вбік. Випадіння вперед трапляється під час різкого гальмування 

автомобіля, який рухається. Випадає пасажир, який стоїть біля кабіни у три фази: а) удар до 

кабіни і капоту автомобіля; б) удар до покриття дороги; в) ковзання по дорозі чи ґрунті; у 

кожній з перелічених фаз виникають ушкодження. 

Травма у результаті дії внутрішніх частин салону, кабіни та кузова на пасажира 

і водія відбувається у дві фази: а) зіткнення особи з частинами салону, кабіни, кузова 

автомобіля; б) притиснення особи частинами салону, кабіни, вантажем, який змістився. 

Кваліфікована судово-медична експертиза стосовно автомобільної травми потребує 

обов’язкового виконання наступних дій: 

1) вивчення обставин справи конкретного випадку та протоколу огляду місця події; 

2) ретельного дослідження одягу і взуття потерпілої особи, зовнішнього та 

внутрішнього дослідження трупу з обов’язковим додатковим розтином по задніх поверхнях 

тулуба і кінцівок; 

3) виділення кісток і дослідження щодо переломів; 

4) з’ясовування частини автомобіля або деталей, якими спричинено кожне 

ушкодження, і можливого механізму травми; 

5) згрупування ушкоджень за предметами, що їх спричинили, механізмом і 
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послідовністю травм; 

6) формулювання підсумків щодо можливості спричинення груп ушкоджень у 

конкретних фазах та видах автомобільної травми; 

7) формулювання підсумків щодо можливості травмування особи конкретним 

автомобілем та утворення ушкоджень за обставин, з’ясованих слідчим. 

Залежно від конкретних обставин справи, під час судово-медичної експертизи 

стосовно травми схожої на автомобільну, крім загальних питань (причина і давність смерті, 

характер травми, алкогольне сп’яніння тощо), експерт компетентний у вирішенні наступних: 

 Які ушкодження характерні для автомобільної травми? 

 Який механізм і послідовність утворення травм? 

 Які характерні ушкодження для удару, переїзду, стиснення чи випадіння з 

автомашини, отримання травми усередині авто? 

 Якою частиною машини і на якій висоті від землі спричинений удар і в якому 

напрямку? 

 Якими (передні чи задні) колесами здійснений переїзд, у якому місці й у якому 

напрямку? 

 Чи є сліди волочіння потерпілої особи і в якому напрямку? 

 Які ушкодження характерні для водія, для пасажира? 

 У якому положенні була потерпіла особа у момент травми? 

 Яким видом автомашини (вантажна, легкова, автобус) спричинена травма? 

 Чи могли ушкодження бути спричинені автомашиною конкретної марки? 

 Чи могли ушкодження бути спричинені конкретним автомобілем? 

 Який стан здоров’я потерпілої особи у момент травми, чи страждала особа 

серцево-судинними захворюваннями, хворобами органів зору, слуху й ін.? 

 Чи є ушкодження не поєднані з автотравмою? 

Мотоциклетна травма менш розповсюджена, відрізняється сезонністю; одночасним 

травмуванням пішохода і водія; чисельними саднами переважно на голові і кінцівках; 

одночасно з механічними можуть бути термічні і хімічні (паливо, акумуляторна кислота) 

ушкодження; водій страждає за будь якого механізму травми. Сукупність ушкоджень у водія 

мотоцикла або моторолера, пасажира чи пішохода, поєднані з рухом цього виду транспорту, 

називають мототравмою. Виділяють наступні види мотоциклетної травми: 

а) зіткнення мототранспорту з пішоходом; 

б) переїзд людини мотоциклом; 

в) падіння з мотоциклу; 

г) зіткнення мотоциклу з іншим транспортним засобом, який рухається; 

д) зіткнення мотоциклу з нерухомою перешкодою; 

е) перекидання мотоциклу. 

Тракторна травма буває внаслідок дії колісного і гусеничного тракторів, їх причепів, 

навісів або інших пристосувань. Травми, спричинені колісним трактором, схожі з 

автомобільними, і повторюють їх види. Гусеничний трактор, бронетранспортер, всюдихід, 

танк мають малу швидкість, тому майже ніколи не буває травм, отриманих у результаті 

випадіння чи зіткнення. Проте через велику вагу внаслідок переїзду або стиснення є 

своєрідні, але завжди важкі ушкодження. Оскільки гусениця складається з окремих ланок 

(трак) з грунтовими зацепами, після переїзду залишаються переривчасті поперечні садна і 

синці. За формою поперечних саден і відхиленням епідермісу можливо з’ясувати напрямок 

руху, а за характером малюнку – типовий варіант гусениці. 

У результаті стиснення виникають роздроблення кісток і розчавлення внутрішніх 

органів, а на шкірі – смугоподібні садна і рвані рані. Найчастіше ушкодження гусеничним 

транспортом це сільськогосподарська або військова травма, яка може статися в результаті: 

1) зіткнення з пішоходом; 

2) переїзду через лежачу людину.  

Процес травмування зумовлюють або всі, або кілька таких фаз: 

а) первинний удар передньою, задньою поверхнею або гусеницею; 
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б) відкидання за ходом руху транспорту з ударом до ґрунту; 

в) переїзд через людину; 

г) волочіння людини по ґрунті. 

Сукупність ушкоджень, спричинених особі під час експлуатації рейкового 

транспорту, називають рейковою травмою. Цей вид травми включає залізничну, трамвайну, 

травму в метрі, також травму в шахті чи на будівництві, поєднану з рейковими механізмами. 

Найчастіше виконують судово-медичну експертизу стосовно залізничної травми, яка може 

бути наслідком: 

а) зіткнення пішохода із залізничним транспортом, який рухається; 

б) переїзду людини колесами залізничного транспорту; 

в) падіння з залізничного транспорту, який рухається; 

г) удару людини, яка рухається у залізничному транспорті, до нерухомих предметів; 

д) стиснення частин тіла особи між вагонами; 

е) притиснення людини частинами залізничного транспорту до нерухомих споруд; 

є) травмування всередині залізничного транспортного засобу, який рухається, під час 

катастроф; 

ж) комбінації окремих видів залізничної травми, наприклад, зіткнення людини із 

залізничним транспортом, який рухається, з наступним падінням на рейки та переїздом 

колесами. 

У більшості випадків залізнична травма це нещасний випадок або самогубство. 

Затиснення між вагонами, притиснення до нерухомих споруд чи удар до нерухомих 

предметів трапляється переважно із зчіплювачами вагонів та іншими працівниками залізниці 

внаслідок порушення правил безпеки роботи. 

Авіаційна травма це сукупність ушкоджень у членів екіпажу, пасажирів, технічного 

персоналу та інших осіб у процесі експлуатації літальних апаратів. Умовно, за місцем 

спричинення, авіаційну травму можна поділити на чотири групи: 

1) травма у літальному апараті в повітрі; 

2) травма внаслідок падіння літального апарату на землю; 

3) травма на землі всередині літального апарату; 

4) травма людини на землі біля літального апарату. 

У повітрі літальні апарати можуть зіткнутися з іншими об’єктами, як рухомими, так і 

нерухомими. Рухомі об'єкти – це інші літаки, літальні кулі, планери, дельтаплани, парашути і 

навіть птахи. Нерухомі предмети – аерозонди, телевізійні вежі, труби промислових об'єктів, 

висотні будинки, гори тощо. Під час зіткнення може бути втрачене керування літальним 

апаратом, яке спричинює падіння, або статися пошкодження, що викликає вибух, пожежу, 

отруєння, останнє частіше в результаті несправності літака. Зіткнення у повітрі з іншими 

об'єктами особливо небезпечне для невеликих військових або навчальних літаків, тому що 

розгерметизація і великі ушкодження створюють неможливі умови для польоту і потребують 

катапультування льотчика. 

На землю літаки падають частіше під час злету або посадки. Ушкодження внаслідок 

падіння з великої висоти є результатом або падіння лише літака, або ще й вибуху та пожежі. 

Під час перебування літака на землі екіпаж і пасажири також можуть отримати ушкодження 

внаслідок вибуху, пожежі чи отруєння. 

Ушкоджень іноді зазнають особи ззовні літака, це, як правило, обслуга летовища, які 

травмується літаком: колесами внаслідок переїзду, крилами літака, працюючими гвинтами 

гвинтомоторних літаків, струменем повітря реактивного двигуна або його засмоктуючою 

дією. Крім перелічених видів авіаційної травми, може бути й комбінація двох або більше її 

варіантів, наприклад, падіння літака з невеликої висоти під час злету чи посадки, яке 

супроводжується пожежею у салоні і отруєнням продуктами горіння. 

Ушкодження людини гвинтомоторним літаком, який рухається по землі, виникають в 

результаті ударів лопастями гвинтів, крил, ударів та переїзду колесами. Гвинти спри-

чинюють схожі на рубані рани ушкодження голови і верхньої частини тулуба. Крило, при 

великій швидкості літака, може розчленувати людину на рівні контакту. Колесо літака діє 

аналогічно колесу важкого вантажного автомобіля. Реактивний літак може діяти на людину 
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також струменем газів, збиваючи її з ніг, обпікаючи, засмоктувати у двигун, ушкоджуючи 

внутрішніми деталями. Судово-медична експертиза авіаційної травми складна і потребує 

цілеспрямованих поетапних дій, наприклад під час експертизи трупу пілота необхідно: 

1) максимально з’ясувати всі ушкодження, водночас визначити, яким предметом або 

чинником заподіяне кожне з них; 

2) згрупувати однотипні ушкодження, за допомогою додаткових методів дослідити 

послідовність травм; 

3) співставити ушкодження з деталями обладнання, керування та інтер’єру кабіни 

однотипного літака, з’ясувати можливий механізм травм; 

4) у підсумках щодо травми враховувати дані про стан здоров’я пілота до польоту, 

алкоголь, наркотики та інші речовини, які могли зумовити розлад здоров’я під час польоту. 

Сукупність ушкоджень у членів екіпажу, пасажирів та інших осіб під яас експлуатації 

морських і річкових плавальних засобів, називають воднотранспортною травмою. Такі 

ушкодження, спричиняють гребні гвинтів, підводних крил, якорів або внаслідок 

притиснення людини до стінки причалу, корпусу іншого судна тощо. Ушкодження гвинтами 

великогабаритних суден виникають, якщо людина затягується під корпус струменем води. 

Малогабаритні судна з малою осадкою під час руху можуть зіткнутися з плавцем, 

занурюючи його у воду та ушкоджуючи корпусом і гвинтом. Безпосередньою причиною 

смерті у більшості випадків є утоплення, але смерть може настати також і внаслідок 

механічної травми, переохолодження організму, а на підводних човнах – ще й від термічних 

ушкоджень або барометричної травми. Ушкодження тросами та якірним ланцюгом 

утворюються внаслідок обриву під час швартування чи відпливу, це великі травми з 

травматичною ампутацією кінцівок, розчавленням органів, іноді розчленуванням тіла 

людини. 

Спортивна травма рідко буває у судово-медичній практиці. Під час занять спортом 

можливі травми, поєднані з падінням з висоти альпіністів, вершників з коней, гімнастів із 

спортивних знарядь, важкі і чисельні ушкодження у водіїв авторалі чи мотоперегонів. В усіх 

випадках експертизи стосовно спортивної травми рекомендовано залучати в комісію 

тренерів відповідного виду спорту. 

 Дослідження одягу. Після автомобільної травми на одязі потерпілих осіб можна 

побачити ушкодження, втиснення і сліди-нашарування. Під час наїзду і будь якому 

стисненні утворюються розриви, іноді на великі, внаслідок захоплення, протягування чи 

розтягу; внаслідок статичного удару — втиснення, забруднення, які відтворюють 

особливості травматичної поверхні знаряддя. Характер цих ушкоджень і слідів, у великій 

мірі, залежать від механізму дії автотранспорту й особливостей матеріалу одягу. Бувають 

ушкодження, що виникли у результаті дії гострого знаряддя (скло чи інша частина 

транспорту), які мають не розкуйовджені, а рівні краї. Інші сліди утворюються від покриття 

дороги: сліди стирання на одязі і ковзання на взутті після тертя, що виникає внаслідок 

пересування тіла по ґрунту і забруднення частками ґрунту; що дозволяє з’ясовувати 

напрямок руху тіла потерпілої особи. Характерні і значимі сліди на одязі, які залишає 

протектор колеса унаслідок переїзду. У результаті залізничної травми ушкодження одягу, 

незалежно від характеру матеріалу, зазвичай, великі, захоплюють усі його шари, забруднені 

чорним чи темно-сірим мастильним матеріалом шпал і т.д. У зв’язку з великою силою удару, 

крім схожих ушкоджень, як після наїзду автотранспортом, залишаються відбитки щільних 

шарів одягу, який прилягає до шкіри; у кишенях знаходять деформовані предмети; іноді 

бувають відриви підошви взуття чи сліди ковзання на ній. 

Характерною ознакою переїзду є смуги тиску (повернена до колеса смуга тиску 

ширша) у вигляді жолоба, покриті нашаруванням заліза, яке визначають хімічною реакцією. 

На смузі тиску, особливо в тій частині одягу, що потрапила між гребенем колеса і рейкою, є 

розриви, аж до поділу. Під час переїзду роздроблюються ґудзики, пряжки і інші щільні 

частини одягу. Волочіння тіла людини стирає одяг, може шліфувати м’які тканини і кістки. 

У дослідженні одягу щодо залізничної травми важливо також з’ясувати ушкодження іншого 

походження: нанесені гострою, вогнепальною чи тупою зброєю, тобто характерні для 

боротьби. Ушкодження одягу істотно доповнюють травми тіла потерпілої особи, а в деяких 
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випадках є вирішальними у відповіді на те чи інше питання. 

Особливості огляду події та трупу на місці його знаходження. Під час огляду місця 

події стосовно автомобільної травми описують позу трупа, його взаємне розташування та 

відстань до транспортного засобу або до слідів від нього; механічні та немеханічні 

ушкодження і забруднення одягу (проникнення в тканину одягу уламків скла, гравію, 

частинок покриття дороги, фарби, просочення олією, бензином, сліди від протектора колеса 

автотранспорту, які обов”язково фотографують); підошви взуття (сліди ковзання внаслідок 

тертя до покриття дороги); особливості ушкоджень трупу, їх локалізація і відстань від 

підошви; патологічну рухомість, деформацію кісток; з”ясовують на якій відстані від 

покриття дороги сліди крові, волосся, фрагменти тканин на транспорті (їх розташування, 

деформації та ушкодження корпусу транспортного засобу свідчать про місце першого 

зіткнення автотранспорту з тілом потерпілої особи). Потрібно з’ясувати ушкодження, які 

специфічні для дії конкретних частин транспорту (відбитки контурів решітки радіатора, 

характерні садна та крововиливи внаслідок дії борту транспортного засобу, відбитки, які 

вказують на висоту від підошов обов’язково фотографують). Беручи до уваги те , що нерідко 

до моменту огляду місця події труп переносять в інше місце або транспортують у судово-

медичне відділення для відновлення руху транспорту на автодорозі, його виконують і без 

тіла потерпілої особи. Принципи цього огляду аналогічні вказаним вище, і також у співпраці 

з авто- спеціалістом.  

Під час огляду події стосовно рейкової травми описують місце знаходження трупу, 

його позу, розташування трупу та його розчленованих частин щодо рейок (яка частина тіла 

доторкається до рейки; труп знаходиться зовні, між рейками, на шпалах: вздовж них чи 

впоперек, на краю насипу, під її відкосом) ; особливості ушкоджень трупу та його одягу 

(сліди волочіння, смуги тиснення тощо), характерні забруднення (кров, мазут, вугільна 

пилюка тощо), ознаки зажиттєвості ушкоджень характерних і нехарактерних ушкоджень, 

фіксують ділянки з великими слідами крові, які нерідко свідчать про першу травматичну 

дію. 

 До огляду місця події внаслідок авіаційної аварії завжди залучають авіа-

спеціалістів. Якщо авіаційна травма спричинена частинами літака на землі, описують 

розташування трупу щодо транспортного засобу, його позу, розриви тканин одягу та 

характер механічних ушкоджень тіла в результаті ударів лопастями гвинта чи виступаючими 

частинами літака, який рухається, з обов’язковим вимірюванням відстані від цих фрагментів 

до землі для з’ясування механізму травми. Авіаційні катастрофи на землі і в повітрі можуть 

супроводжуватись пожежею, вибухом, тому одночасно з фіксацією механічних ушкоджень 

необхідно описувати опікові поверхні, стан обпалення, обвуглення тіла. Під час огляду 

літака вивчають його поверхню стосовно слідів крові, волосся, фрагментів шкіри та одягу. 

Значно більша площа місця події внаслідок падіння швидкісних сучасних 

пасажирських літаків. Усі експертні відомості на місці великих авіакатастроф є попередньо 

інформативно достовірними. Здійснюють пошуки трупів або їх фрагментів, описують одяг 

або його частини, особливості ушкоджень тканин і тіла, в т.ч. детально членів екіпажу 

(пілоти, штурмани). Сліди зіткнення з деталями літака на рукавицях, взутті, шоломах 

останніх свідчитимуть про їх робочу позу в момент аварії. Для ідентифікації трупів і їх 

фрагментів на місці події звертають увагу на статеву належність людських решток, особливі 

ознаки (рубці, вроджені плями, татуювання, прикраси), документи, елементи словесного 

портрету, а згодом у спеціалізованих відділеннях виконують детальне їх дослідження. 

 

 Завдання для самоконтролю 

 

- Загальна характеристика транспортної травми. 

- Класифікація транспортної травми; специфічні, характерні та нехарактерні 

ушкодження. 

- Можливості судово-медичної експертизи під час розслідування транспортної 

травми. 

- Види та фази автомобільної травми, етапи виконання експертизи.  
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- Механізм мототравми. 

- Травматизм внаслідок тракторного транспортного засобу. 

- Особливості рейкової травми. 

- Послідовність виконання експертизи та механізм ушкоджень внаслідок 

авіаційного та водного транспортів. 

- Лабораторні дослідження ушкоджень тіла та одягу під час розслідування 

транспортних подій. 

 

Додаток до 2.7 
 

ВИДИ І МЕХАНІЗМ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАВМ 
 

Види травм Можливі варіанти травм Фази травм Механізм ушкодження 

І. 

Травма 

внаслідок 

зіткнення 

автомобіля з 

людиною 

Зіткнення: 
а) з передньою частиною 

автомобіля; 

б) з боковою частиною 

автомобіля; 

в) з задньою частиною 

автомобіля. 

1. Зіткнення автомобіля з 

людиною. 

2. Падіння тіла на 

автомобіль. 

3. Відкидання і падіння тіла 

на дорогу. 

4. Ковзання тіла по дорозі. 

1. Удар і загальний струс 

тіла. 

2. Удар до частини 

автомобіля. 

3. Удар до дороги. 

4. Тертя до покриття. 

ІІ. 

Травма 

внаслідок 

випадіння із 

автомобіля 

(пасажир, 

водій)  

Випадіння: 
а) із кабіни автомобіля; 

б) із кузова автомобіля 

(вперед, назад, в сторону); 

в) з підніжки. 

1. Зіткнення тіла з 

частинами автомобіля. 

2. Падіння на дорогу. 

3. Ковзання по дорозі. 

 

1. Удар до частини 

автомобіля. 

2. Удар до дорожнього 

покриття. 

3. Тертя до дорожнього 

покриття. 

  

ІІІ. 

Травма 

пішохода 

внаслідок 

переїзду 

колесом 

автомобіля 

Повний переїзд: 

а) переднім, заднім або 

обома колесами з одної 

сторони; 

б) передніми колесами, 

задніми колесами, 

передніми і задніми 

колесами і т.д. 

Неповний переїзд 
переднім або заднім 

колесом і т.д. 

1. Зіткнення тіла з колесом. 

2. Перекачування, 

протягування тіла по 

дорозі. 

3. В’їзд колеса на тіло. 

4. Переїзд тіла колесом і 

волочіння. 

 

1. Удар колесом. 

2. Тертя до дорожнього 

покриття і колеса. 

3. Стиснення і 

розтягування. 

 

IV. 

Травма у 

кабіні (салон) 

автомобіля 

(водій, 

пасажир) 

Дія внутрішніх частин 

салону і кузова: 
а) на водія; 

б) на пасажира переднього 

сидіння; 

в) на пасажира заднього 

сидіння; 

г) на пасажира салону і 

кузова 

1. Зіткнення тіла з 

частинами автомобіля. 

2. Притиснення тіла 

зміщеними частинами 

кабіни. 

 

1. Удар з частинами кабіни 

автомобіля. 

2. Стиснення. 

 

V. 

Травма 

внаслідок 

стиснення 

тіла 

частинами 

автомобіля і 

іншими 

предметами 

Стиснення між: 
а) двома автомобілями; 

б) автомобілем та іншим 

транспортним засобом; 

в) автомобілем і іншими 

перешкодами 

1. Зіткнення автомобіля з 

тілом. 

2. Притиснення тіла до 

предметів. 

1. Удар частинами 

автомобіля. 

2. Стиснення. 

VI. 

Комбіновані 

види травми 

Поєднання варіантів 
окремих видів 

автомобільної травми 

Кількість фаз визначають за 

комбінацією різних видів 

травми 

Механізм ушкодження 

визначають за комбінацією 

механізмів залежно від 

видів автотравми 
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МОДЕЛЬ СПРИЧИНЕННЯ УШКОДЖЕНЬ ПІД ЧАС НАЇЗДУ  

НА ЛЮДИНУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ 

(цит. по Матишеву О.О., 1969) 

 
 

ЗАЛІЗНИЧНА ТРАВМА 

         

переїзд 

колесами 
 

 

удар локомотивом (вагон), 

який рухається 

 

 
стиснення 

між вагонами 
 

випадіння з 

вагону, який 

рухається 

 

 

Травма, 

спричинена 

всередині 

вагону 

           

           

 
ТИПОВІ УШКОДЖЕННЯ  

НЕТИПОВІ 

УШКОДЖЕННЯ 

    

       
удар 

виступаючими 

частинами смуга тиску 
смуга 

обтирання 

розчленування 

тіла 
волочіння 

відрив 

кінцівок 

забруднення 

специфічним

и речовинами 

 

        
стиснення тіла 

між вагонами         

садна 

шириною  

8-14см., 

частіше 

щільні, 

коричнево-

червоні 

забруднення 

маслянистою 

коричнево-

червоною 

речовиною 

розтрощення 

кісток, прямі і 

похилі 

переломи 

кінцівок 

паралельні 

садна та 

рани 

рвані рани, 

розриви 

м’яких 

тканин 

забруднення 

шлаком і 

маслянистою 

коричневою 

речовиною 

 

падіння з 

рухомого 

транспорту 

 

згладження 

шкіри, 

відшарування 

епідермісу 

розчавлення 

тканин та 

органів 

клаптикові 

рани, 

дефіцит 

тканини і 

кісток 

відрив від 

суглобу, 

похилі 

переломи 

забруднення 

ран шлаками, 

баластним 

шаром 

 

ушкодження 

всередині 

вагону 

 комбінована 

травма 
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СХЕМА МЕХАНІЗМУ УШКОДЖУЮЧОЇ ДІЇ КОЛІС РЕЙКОВОГО 

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(цит. по Громову А.П., Науменко В.Г., 1977) 

 

 
 

 

2.8. Розлад здоров'я та смерть внаслідок  

гострого кисневого голодування (задушення) 
 

Термін «асфіксія» у перекладі з грецької мови дослівно – «втрата пульсу», що не 

віддзеркалює сутності процесу, проте поширене для характеристики кисневого голодування 

(гіпоксія), який може бути наслідком чисельних патологічних змін в організмі, як унаслідок 

зовнішніх, так і внутрішніх причин. Тільки тривале гостре порушення зовнішнього дихання 

у результаті механічної причини є механічною асфіксією. Остання характеризується 

зменшеним чи повністю припиненим доступом повітря в організм людини й розвитком 

кисневого голодування. Увесь процес зажиттєвого перебігу асфіксії триває 4-8 хвилин, 

тривалість кожної стадії становить 1-1,5-2 хвилини. 

Окрім однакового зажиттєвого перебігу, всі види механічної асфіксії мають схожі 

візуальні морфологічні ознаки, які називають загальноасфіксичними. Проте вони 

характеризують не тільки механічну асфіксію, але й усі випадки смерті, яка настає швидко 

(наприклад, ураження електричним струмом). Умовно загальноасфіксичні ознаки бувають 

зовнішні та внутрішні. До перших належать синюшність та набряк обличчя, інтенсивні 

темно-сині чи темно-фіолетові трупні плями, краплинні крововиливи у слизових оболонках 

повік, ознаки мимовільного виділення калу, сечі, сперми. Внутрішні ознаки спричинює 

швидке настання смерті, вони наступні: рідка, темна (переповнена вуглекислотою) кров, яка 

накопичується у правій половині серця, венозне повнокрів’я всіх органів, краплинні крово-

виливи на поверхні легенів (під вісцеральною плеврою) і під епікардом («плями Тард’є»). 

Механічна асфіксія буває внаслідок повішення; задушення зашморгом; задушення руками; 

закриття отворів рота і носа; закриття дихальних шляхів сторонніми предметами; стиснення 

органів грудної та черевної порожнини; утоплення; у результаті перебування в обмеженому 

просторі. 

 За обставинами та механізмом травми механічну асфіксію розмежовують на такі 

види: у результаті стиснення, закриття дихальних шляхів та недостатності кисню у 

вдихненому повітрі обмеженого простору. Іноземні дослідники пропонують ще один вид – 

травматичну асфіксію, коли біль внаслідок чисельних переломів ребер заважає здійснювати 

дихальні рухи грудної клітки. В окрему групу також виокремлюють сексуальну асфіксію, яку 

особа спричинює собі сама, оскільки страждає особливим статевим збоченням, - 

асфіксіофілією (статеве збудження у результаті недстатності кисню і надмірної кількості 

вуглекислоти). Відмінність сексуальної асфіксії від інших видів у тому, що крім загальних 

ознак механічної асфіксії, є сліди стимуляції статевих органів: затискачі, петлі, аксесуари для 



 90 

статевого збочення, імітатори статевих органів, натільна білизна особи протилежної статі, 

порнографічні ілюстрації, іноді татуювання порнографічного змісту. Під час такої механічної 

асфіксії потерпіла особа усвідомлює можливі фатальні наслідки своїх дій, тому юридично їх 

можна оцінити як особливу форму самогубства. 

З усіх механічних асфіксій найчастіше буває повішення – стиснення органів шиї 

петлею, яка затягнулась від ваги тіла особи чи його частини. Повішення може бути повним 

(ноги не торкаються землі, підлоги тощо) чи неповним. Процес асфіксії внаслідок повішення 

поєднаний з порушенням кровообігу в затисненій ділянці шиї та головного мозку, оскільки 

сонні артерії непрохідні в результаті затягування петлі від ваги 3-5 кілограмів, хребтові – 15-

20 кілограмів, а яремні вени – від мізерного стиснення органів шиї. Під час неповного 

повішення, коли неодночасно стискаються артерії та вени,спочатку припиняється відтік 

крові, а притік ще деякий час триває, тому розвивається повнокрів'я мозку, його оболонок. 

Чинником повішення є петля, матеріал якої різноманітний: напівцупкий, цупкий, 

м’який. Петлі бувають відкритими чи закритими, рухомими (ковзають) чи нерухомими; 

положення петлі на шиї - типовим, атиповим та боковим. У типовому положенні петлі вузол 

знаходиться ззаду, атиповому – спереду, боковому – збоку. Чим твердіший та тонший 

матеріал петлі, тим глибшим буде слід від неї – странгуляційна борозна як негативний 

відбиток. Якщо для петлі використали м'який матеріал – борозна може бути майже 

непомітною. Механізм смерті внаслідок повішення є не тільки наслідком механічної асфіксії, 

в генезі незворотних змін важливу роль мають інші фактори: вже згадане порушення 

кровообігу та гіпоксія тканини мозку; тиснення зубу другого шийного хребця (атипове 

повішення) на довгастий мозок; подразнення блукаючого нерву з уповільненням роботи 

серця, а інколи зупинкою. Діагностика повішення охоплює як детальне вивчення обставин 

справи, так і загальної картини смерті асфіксичного характеру, странгуляційної борозни на 

шиї. При повішенні борозна незамкнена; у місці вузла відсутня; нерівномірно виражена, 

глибша з протилежного від вузла боку; на шиї розташована похило знизу вгору та вище 

верхньої межі щитоподібного хряща. Виразність странгуляційної борозни залежить від 

особливостей матеріалу петлі, тривалості перебування тіла особи в петлі, ваги, від якої вона 

затягувалася, положення тіла людини після смерті. Одним з найважливіших аспектів під час 

експертизи стосовно повішення це з’ясовування зажиттєвості странгуляційної борозни.  

За родом насильної смерті повішення, як правило, самогубство; убивство та нещасний 

випадок трапляються рідше. Починають оглядати місце події стосовно повішення з опису 

характеру, висоти приміщення чи особливостей місцевості, де знайдений труп; детально 

описують розташування, доторкання трупу до оточуючих предметів, його позу (вільно 

висить, напіввисить, сидить, напівсидить, лежить). Якщо труп вільно висить в петлі, 

необхідно виміряти відстань від стоп до підлоги (грунту), від місця закріплення вільного 

кінця петлі до підлоги (грунту) і до вузла на шиї; звернути увагу на предмети, які могли бути 

використані як підставка, і сліди від підошов взуття на них; виміряти висоту таких 

предметів, а також глибину втиснення грунту під ними. Шукають передсмертні записки, які 

можуть свідчити про мотиви самогубства. Описують місце і спосіб кріплення петлі для 

з’ясування слідів підтягування потерпілої особи вверх; матеріал, з якого вона виготовлена, 

розташування (характерне, нехарактерне), замкнена чи незамкнена, кількість витків (один, 

два, чисельні); відповідність странгуляційній борозні, як негативному відбитку зашморгу. 

Після фотографування трупу, петлю розрізають, потерпілу особу витягують з петлі, потім 

зашивають, відновлюючи її попередній вигляд. Вузли петлі не розв’язують, оскільки 

особливості його зав’язування (морський, подвійний, простий, рибальський) свідчать про 

навики чи фах злочинця. Оглядають одяг, у «Протоколі огляду місця події…» записують про 

ушкодження, сліди, схожі на кров, сперму; неакуратність, ознаки забруднень. Детально 

описують розташування, рельєф, розміри та інші особливості страгнуляційної борозни. 

Досліджуючи труп ззовні, беруть до уваги стан шкіри обличчя та шиї, особливості 

розташування трупних плям залежно від пози трупу та ушкодження, які не поєднані з дією 

зашморгу. Петлю, як речовий доказ скеровують разом з трупом померлої особи у 

відповідний відділ судово-медичної експертизи. 

Задушення петлею. Особливістю цього виду механічної асфіксії також є 
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странгуляційна борозна, яка утворюється внаслідок стиснення шиї, проте є рівномірною й 

щільною на відміну від такої під час повішення. Петлю, найчастіше, затягують руками або за 

допомогою закрутки. За характером вузла інколи можна визначити фах злочинця (моряк, 

рибалка, швець), тому доцільно розрізати петлю з протилежного від вузла боку, а сам вузол 

надійно зафіксувати без порушення первинного вигляду. Странгуляційна борозна задушення 

замкнена, невисока, горизонтально розташована на рівні або нижче щитоподібного хряща; 

майже завжди, як і під час повішення, чітко виражена, з морфологічними ознаками, які 

відтворюють особливості матеріалу петлі (зашморг): рельєф, ширина, кількість витків. Під 

час дослідження трупу описують синюшність і набряк обличчя, велику кількість кро-

вовиливів на обличчі та слизовій оболонці очей; часто спостерігають переломи під’язикової 

кістки (як правило, ріжки) і хрящів гортані. 

За родом насильної смерті задушення петлею, частіше, вбивство; іноді – самогубство, 

ще рідше – нещасний випадок. Під час огляду місця події особливо уважно вивчають 

особливості приміщення чи місцевості, можливий безлад, предмети, за допомогою яких 

затягнена петля (закрутки). Труп та побачені сліди боротьби чи самозахисту фотографують, 

вживають заходи щодо їх збереження. Досліджуючи труп ззовні, описують позу та 

розташування трупу; особливості петлі (матеріал, розташування на шиї стосовно анатомічної 

будови тіла, замкнутість, ширина, кількість витків) та странгуляційної борозни, відповідність 

між ними. Петлю, як правило, не знімають, а закріплюють на трупі для детального вивчення 

у відділенні трупів судово-медичної експертизи. Оглядають і описують одяг, ушкодження, 

забруднення, плями різного походження на предметах гардеробу та взуття. 

В механізмі смерті внаслідок задушення руками, крім вищезазначеного, значну роль 

відіграють стиснення нервово-судинного пучка, подразнення гілок блукаючого нерву та 

каротидного синусу; спостерігається миттєва втрата свідомості. Загальні асфіксичні ознаки 

задушення руками менш виражені, ніж під час повішення та задушення петлею. Видовими 

ознаками є садна та крововиливи на шиї, які утворюються внаслідок натиску нігтів злочинця 

на шкіру потерпілої особи. Садна овальні, круглі, рідше лінійні; їх кількість залежить від 

того, однією чи двома руками стискали шию, від індивідуальної характеристики вбивці – 

правша чи лівша. Крововиливи, як і садна, утворюються в товщі шкіри та підшкірно, у 

місцях контакту стискаючих пальців, круглі і овальні, часто глибокі. Вираженість зовнішніх і 

внутрішніх ознак неоднакова - внутрішні крововиливи більші, локалізуються навколо 

гортані, трахеї, стравоходу, судин і нервів шиї. Майже завжди спостерігають переломи 

хрящів гортані і трахеї, під'язикової кістки чи тільки її ріжків. 

Смерть унаслідок травми шиї (удар ребром долоні) може настати миттєво, але не в 

результаті задушення чи шоку, як досить часто вважають, а миттєвої рефлекторної зупинки 

серця: подразнення нервових закінчень, яке переходить на блукаючий нерв, діє на серце як 

гальмо, тому що послаблює та зменшує частоту скорочень. Захищаючись, потерпіла особа 

наносить ушкодження нападнику - садна, рани, переломи кісток, вириває йому волосся, 

розриває одяг. Фрагменти травмованих тканин, волокна одягу потрібно шукати і вилучати з-

під нігтів померлої особи, скеровувати в імунологічну лабораторію, оскільки по них можна 

визначити імунобіологічні константи вбивці. 

Під час огляду місця події та трупу на місці його знаходження особливо детально 

оглядають приміщення чи місцевість стосовно безладу оточуючих предметів та гардеробу 

особи; ушкоджень, забруднень одягу. У ділянці шиї трупу, частіше на рівні щитоподібного 

хряща, спостерігають півмісяцевої чи лінійної форми садна; овальні, круглі чи неправильної 

форми підшкірні крововиливи. Беруть до уваги ушкодження у потиличній ділянці, які 

можуть бути спричинені внаслідок притиснення голови до твердих предметів (підлога, стіна, 

дорожнє покриття) під час боротьби потерпілої особи з нападником, у передній поверхні 

грудей – імовірно в результаті притиснення коліном нападника. Якщо у бокових поверхнях 

шиї є тільки поодинокі півмісяцеві садна, необхідно дослідити, чи могли вони утворитись від 

щільно защіпленого комірця одягу. Оскільки задушення руками – завжди вбивство, під час 

огляду місця події обов’язково опитують свідків, очевидців злочину. 

Закриття отворів роту та носа. Якщо отвори роту та носа закривали м'якими 

предметами (ковдра, подушка), будь яких видових ознак під час зовнішного і внутрішнього 
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дослідження не буде. Виняток становлять лише поодинокі крововиливи на слизовій оболонці 

губ внаслідок притиснення їх до зубів; у порожнині роту, носі та дихальних шляхах інколи 

можна знайти окремі ниточки, пушинки, частинки вати тощо. Якщо отвори роту та носа 

закривали руками, тоді можна побачити садна, крововиливи навколо роту, великі 

крововиливи на слизовій оболонці губ, рідше, переломи хрящів і кісток носа, переломи та 

переломовивихи зубів. Усі ці ушкодження є результатом дії рук нападника. Закриття отворів 

роту й носа м’якими предметами найчастіше є нещасним випадком, але може бути 

убивством. Потерпілі, як правило, діти, або дорослі хворі. Відомі випадки «присипання 

дітей» – коли мати, годуючи дитину грудьми, засинає і вони перекривають отвори роту і 

носа. Немовля може померти внаслідок закриття отворів роту та носа ковдрою від щільного 

закутування. Обов'язкова умова достовірної діагностики такої механічної асфіксії – 

виконання лабораторних (судово-гістологічне, бактеріологічне, вірусологічне) досліджень з 

метою з’ясувати або заперечити патологічні процеси (запалення легенів), які спричинили 

гостру дихальну недостатність. 

У випадках закриття отворів роту та носа огляд місця події виконують згідно 

усталених правил, описують розташування оточуючих предметів і трупу, позу, одяг трупу 

(сліди забруднень чи виділень людини, ушкодження), предмети побуту, якими імовірно 

закривали дихальні шляхи (рушник, подушка, шарф тощо). Ротову порожнину оглядають з 

метою пошуку сторонніх предметів (тверді, сипучі продукти, вата, ганчірка як кляп). Такі 

речові докази вилучають з місця події та скеровують разом з трупом у відповідне відділення 

судово-медичної експертизи (морг) для дослідження. Якщо було здійснено закриття отворів 

роту та носа руками, потрібно оглянути слизову оболонку рота щодо її ушкоджень внаслідок 

притиснення до поверхні зубів чи прокушування. Загалом досліджують та описують 

особливості ушкоджень на шкірі обличчя, шиї, навколо носа і рота, в інших ділянках тіла, 

зокрема на руках, як сліди боротьби чи самозахисту. 

Закриття дихальних шляхів сторонніми предметами. Механічна асфіксія у таких 

випадках розвивається внаслідок повного або часткового припинення доступу повітря в 

організм людини через перекриття дихальних шляхів сторонніми предметами. Вони можуть 

бути сипучі – зерно, пісок і т. ін., тверді – фрагменти м’яса, сала, деталі іграшок, зубні 

протези тощо, рідкі – кров, напіврідкі – їжа, блювотні маси. Такі предмети можуть проникати 

як досить глибоко, так і зупинятися на різних рівнях трахеї, нижніх відділів гортані. У ході 

дослідження трупів осіб, крім загальних асфіксичних ознак, знаходять сипучі тіла у 

дихальних шляхах та шлунку, які потрапили туди під час вдиху, великі крововиливи під 

плеврою, емфізематозні зміни в легенях. Генез смерті у випадках попадання у дихальні 

шляхи великих твердих предметів такий самий, як і сипучих. Діагностичним доказом 

причини смерті є сторонній предмет у дихальних шляхах, а реактивні зміни слизової 

оболонки (крововиливи, набряк, порушення цілісності) у місці його розташування та вище 

нього є беззаперечною ознакою зажиттєвості. 

Аспірація крові з ушкоджених судин під час вдиху спричинює механічну асфіксію, 

якщо є великі різані рани шиї, кровотеча з судин носа, перелом основи черепу. За таких умов 

вдихнена та заковтнута кров проникає аж у альвеоли. Збільшені легені під час розтину 

відразу ж виступають з грудної порожнини; у розрізах сухі, строкаті. Аспірація їжі та 

блювотних мас найчастіше трапляється при алкогольному сп'янінні або внаслідок хвороби 

чи травми. У немовлят це може статися через недогляд: дитина відригнула їжу у 

горизонтальному положенні і остання затекла у дихальні шляхи. У ході розтину після 

стиснення розрізаних легенів з бронхів виділяються залишки їжі. Доказовим є судово-

гістологічне дослідження. 

За родом насильної смерті закриття дихальних шляхів сторонніми предметами 

найчастіше є нещасним випадком; нерідко бувають вбивства, особливо дітей, старших осіб 

та хворих. Така смерть може бути самогубством, вчиненим особою з патологічно зміненою 

психікою. 

Стиснення грудної клітки та живота є наслідком обмеження дихальних рухів 

легенів та одночасно після різкого порушення загального кровообігу. Ваги 40-50 кілограмів 

достатньо для того, щоб за кілька годин зупинити грудне дихання дорослої людини 
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середньої сили; для сильної людини потрібно 80-100 кілограмів; у немовляти причиною 

асфіксії може стати тугий компрес. Такий вид механічного задушення спостерігають при 

скупченні великої кількості людей, під час обвалу, землетрусу, техногенної катастрофи 

тощо; як вбивство чи самогубство вкрай рідко. 

Під час зовнішнього дослідження помітні численні крововиливи у шкірі обличчя, шиї, 

верхній частині грудної клітки – «екхімозна маска», як показник порушення кровообігу в 

системі верхньої порожнистої вени, зокрема переповнення кров’ю безіменних та яремних 

вен. Під час внутрішнього дослідження трупу спостерігають підшкірні крововиливи, інколи 

– переломи ребер та розриви внутрішніх органів; у легенях «карміновий» набряк та великі 

ділянки ателектазу з екхімозами яскраво-червоного кольору. Кров у судинах легенів 

насичена киснем внаслідок діафрагмального дихання, саме тому легені яскраво-червоні, а 

набряк розвивається у результаті повільного настання смерті. 

Огляд місця події стосовно компресійної асфіксії виконують згідно усталених 

правил, беручи до уваги особливості поверхні та розміри предметів, що стискають грудну 

чи/і черевну ділянки тіла потерпілої особи. У «Протоколі огляду місця події…» описують 

ушкодження конструкції предметів, в тому числі їх розташування щодо трупу. Забруднення 

одягу та шкіри, сторонні предмети на обличчі, в ротовій порожнині також детально 

описують. Досліджуючи труп ззовні з’ясовують, чи є відбитки одягу (шви, блискавки, 

гудзики, кнопки, рельєф тканини) або інших предметів на шкірі з боку притискаючого 

предмету і/або розміщеного під трупом; особливості механічних ушкоджень; відповідність 

локалізації трупних плям і положення трупу; колір шкіри; екзофтальм; розповсюдженість і 

чисельність дрібнокраплинних крововиливів у шкірі обличчя, верхньої третини грудей, 

також у слизових оболонках повік і білковій оболонці очей. 

Утоплення це механічна асфіксія внаслідок закриття дихальних отворів рідиною: 

водою, нафтою, олією тощо. Утоплення є типовою асфіксією, проте з деякими особ-

ливостями: менший період задишки, особливо експіраторної; у стадії термінального дихання 

особа глибоко вдихає і широко відкриває рот, вода глибоко проникає в альвеоли, розширює 

їх і розриває стінки, потрапляє у кровоносні капіляри легенів, а звідти – в ліву половину 

серця. Така картина вмирання властива «справжньому утопленню». 

Класичний істинний тип утоплення буває у 20% випадків, оскільки є аспірація рідини, 

його ще називають аспіраційний або мокрий тип утоплення. Утоплення це вид насильної 

смерті, що настає після занурення людини в рідину, обумовлене гострим порушенням 

функцій життєво важливих органів і систем організму різного механізму. Приблизно в 35% 

випадків утоплення виникає стійкий ларингоспазм: подразнення слизової оболонки гортані, 

змикання голосової щілини з явищами гострої асфіксії. За такого асфіксичного типу 

утоплення, яке називають спастичним, спостерігають загальні ознаки асфіксії. У відносно 

рідких випадках (близько 10%), якщо людина перебуває в екстремальних умовах, 

розвивається психогенна реакція, і настає раптова смерть унаслідок одночасної зупинки 

серця і дихання. Це рефлекторний тип утоплення, якому властиві блідість шкіри, різке 

повнокрів'я, ознаки гострої смерті. Приблизно в 35% спостережень буває змішаний тип 

утоплення з явищами аспірації і ларингоспазмом. Таким чином, при діагностиці утоплення 

треба мати на увазі різні ознаки утоплення. 

У трупів утоплених осіб збільшений об’єм легенів, на поверхні легенів можна побачи-

ти відбитки ребер, під вісцеральною плеврою є не чіткі світло-червоні круглі крововиливи 

діаметром 0,4-0,5 см («плями Расказова-Лукомського-Пальтауфа»), поряд з ними менші, але 

інтенсивніше забарвлені крововиливи – «плями Тард'є», у дихальних шляхах, крім піни, є 

окремі піщинки, частинки мулу тощо.  

Вода, яка проникає у дихальні шляхи, містить значну кількість планктону, який потім 

розноситься практично по всьому організму, проте найбільше скупчується у нирках, печінці, 

кістковому мозку. З’ясування кількості одиниць діатомового планктону є важливим 

показником доказу зажиттєвості утоплення (не менше 10 на 1 грам наважки). Склад 

планктону дає змогу визначити, в якій водоймі потонула потерпіла особа. 

Окрім ознак, що свідчать про смерть внаслідок утоплення, на трупах людей, 

витягнутих з води, є ознаки перебування трупу в воді – мокрий одяг, мокре волосся, пісок, 
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мул, водорості на поверхні тіла, блідість та «гусяча шкіра», зміни епідермісу на кистях і 

стопах (мацерація). У результаті перебування у воді епідерміс шкури набрякає, а згодом 

відокремлюється, часто разом з нігтями, таке явище називають «рука прачки», «рукавичка 

смерті», «шкарпетка смерті». Швидкість процесу мацерації залежить від температури води, в 

якій знаходився труп, – у теплішій воді мацерація розвивається швидше. Наприклад, влітку 

при температурі 20–22°С перші ознаки бувають приблизно за годину, а повне відокремлення 

епідермісу – за 4–5 діб; при температурі 14–16°С – відповідні зміни за 6–8 годин і 8–10 діб, а 

при температурі 2–4°С – за 1-2 доби та 30–38 діб. Перебуваючи у воді, труп покривається 

водоростями, може мати ушкодження внаслідок ударів до різних предметів, які знаходяться 

у воді, до дна водойми, укусів рибами, раками, водяними комахами. 

Огляд місця події щодо утоплення має свої особливості, тому що труп оглядають 

після витягування з води, рідше – зануреного у рідину. У «Протоколі огляду місця події…» 

необхідно описати про те, з якої глибини вилучили труп, під час часткового занурення 

занотовують які частини тіла були розміщені над поверхнею; вільно плавав чи утримувався 

якимись предметами (рятувальне коло, безрукавка) або, навпаки, занурювався (камінь, цегла, 

великогабаритні конструкції). Витягувати труп потрібно акуратно і обережно, щоб не 

спричинити додаткових ушкоджень, у протилежному випадку в «Протоколі огляду місця 

події…» описати їх ї засвідчити причину утворення. Потрібно брати до уваги, що до 

прибуття слідчої групи на місце події, потерпілій особі могли надавати необхідну медичну 

допомогу, а саме – штучне дихання, чим можна обгрунтувати спричинені крововиливи на 

передпліччях, великі садна спереду і збоку грудей. Окрім загального огляду трупу, в 

документі зазначають ознаки перебування тіла у воді (мокрий одяг, волосся; пісок, водорослі 

та інше в роті і носі) та утоплення (піна навколо роту і носа); ушкодження внаслідок укусів 

риб, випинаючих деталей водного транспорту. Детально оглядають кисті та ступні померлої 

особи для оцінки ступеня мацерації як ознаки строку перебування трупу у воді. Знайдений 

одяг на березі, в човні чи де-інде за необхідності скеровують або в морг, або в відповідну 

лабораторію, або віддають родичам , про що занотовують у «Протоколі огляду місця 

події…». Разом з трупом для судово-медичного дослідження скеровують проби води 

водойми з місця утоплення, якщо воно невідоме – з місця знаходження трупу. Забір 

здійснюють на відстані 1 метра від берега, по 0,5 літра на трьох рівнях для з’ясовування 

особливостей виду планктону водойми і співставлення його з планктоном потопельника.  

Асфіксія в обмеженому просторі. Це рідкісний вид асфіксії унаслідок недостатності 

кисню в повітрі, причина якої поступове зменшення кисню і збільшення кількості 

вуглекислого газу в ізольованому приміщенні чи пустотілих виробах (скриня, ящик, 

холодильник, яма в результаті обвалу, герметичне замкнене приміщення, кабіна літака 

тощо). Оскільки не поступає повітря, розвивається гіпоксія та гіперкапнія. Цей вид 

механічної асфіксії не має жодної видової ознаки. Діагноз з’ясовують на основі загальних 

асфіксичних ознак, відсутності ушкоджень, патологічних змін внутрішніх органів та беручи 

до уваги обставини справи. Велику цінність має аналіз повітря у приміщенні, де настала 

смерть, одразу та повторний для оцінки динаміки змін газового середовища, а також для 

порівняння з отруєнням чадним газом, парами бензину. Доцільно виконувати судово-

токсикологічне дослідження крові для визначення відновленого (без кисню) гемоглобіну і 

диференційної діагностики з отруєнням монооксодом вуглецю, іншими отруйними газами. 

Крім причини смерті, слідчі з’ясовують тривалість перебування потерпілої особи в 

обмеженому просторі: якщо відомий об’єм приміщення, можна математично порахувати час 

настання смерті за даними фізіологічного процесу дихання; набряк легенів встигає 

розвинутись за тривалого перебування на відміну від швидкої смерті. Намагаючись 

вибратись із замкненого простору, потерпіла особа може спричинити собі садна, 

крововиливи, як правило, на руках. 

За родом насильної смерті такий вид асфіксії є нещасним випадком, казуїстично рідко 

– убивством. 

Механічна асфіксія унаслідок задушення у поліетиленовому пакеті, частіше 

самогубство, дуже рідко – нещасний випадок. Морфологічна особливість такого процессу – 

незначні загальні асфіксичні ознаки та практично повна відсутність видових. Смерть настає в 
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результаті зупинки серця по нейрохімічному механізму ще до істинної гіпоксемії. 

Асфіксія у неповністю обмежених приміщеннях буває за умови дефіциту кисню в 

результаті бродіння, гниття, накопичення отруйних газів (приміщення для зберігання вина, 

овочів, силосна яма, тунель, цистерна). Найбільш небезпечні промислові ємкості, у яких 

бувають отруєння парами технічних рідин у поєднанні з асфіксією. У деяких випадках 

асфіксія унаслідок недостатності кисню може поєднуватись з утопленням у вині або 

аспірацією рідкими винними дріжджами під час падіння у винні бочки. 

 

 Завдання для самоконтролю 

 

- Сутність процесу механічної асфіксії, зовнішні та внутрішні ознаки настання смерті. 

- Класифікація та види механічних асфіксій. 

- Повішення та задушення петлею, їх юридична та судово-медична оцінка. 

- Експертне доведення обтураційної асфіксії внаслідок задушення руками, закриття 

отворів носа та рота, дихальних шляхів. 

- Загальна характеристика та морфологічні ознаки компресійної асфіксії. 

- Види утоплення, ознаки смерті внаслідок утоплення і перебування у воді. 

- Асфіксія в обмеженому просторі. 

 

Додаток до 2.8 

 

 

ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ АСФІКСІЇ 

  

     

АСФІКСІЯ ВНАСЛІДОК 

СТИСНЕННЯ 
 

АСФІКСІЯ 

ВНАСЛІДОК 

ЗАКРИТТЯ 

 

АСФІКСІЯ В 

ОБМЕЖЕНОМУ 

ПРОСТОРІ 

 
УТОП-

ЛЕННЯ 

 

 

    

     

странгуля-

ційна 
 

компре-

сійна 
 обтураційна  аспіраційна  

аспіра-

ційне 

 

      

повішення  
стиснення 

грудей 
 

закриття отворів 

рота і носу 
 

аспірація 

сипучих речовин 
 

асфік-

тичне 

      

задушення 

петлею 
 

стиснення 

грудей та 

живота 

 

закриття дихальних 

шляхів сторонніми 

предметами 

 
аспірація в’язких 

речовин 
 

рефлек-

торне 

    

задушення 

руками 
     

аспірація  

крові 

 комбі-

новане  

 
           

      
аспірація шлун-

кового вмісту 
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ГОЛОВНІ СИМПТОМИ РОЗВИТКУ АСФІКСІЇ 

 

Стадії 

асфіксії 

Трива-

лість 
Дихання Кровообіг 

М’яова 

система 
ЦНС* 

Інспіра-

ційна 

задишка 

перша 

хвилина 

задишка з 

перевагою 

вдиху 

 уповільнення 

серцебиття; 

 зменшення 

АТ*; 

 початок 

ціанозу обличчя 

поступове 

збільшення 

біоелектрич-

ної активності 

скелетних 

м’язів 

 десинхроніза-

ція біоелект-

ричної актив-

ності голов-ного 

мозку; 

 загальмованість 

свідомості 

Експіра-

торна 

задишка 

друга 

хвилина 

задишка з 

перевагою 

вдиху 

 коливання 

частоти з 

наростанням 

брадикардії; 

 коливання 

рівня АТ; 

 посилення 

ціанозу 

 судоми; 

 розслаб-

лення 

сфінктерів; 

 виділення 

калу та сечі 

повна втрата 

пам’яті 

Коротко-

часна 

зупинка 

дихання 

третя 

хвилина 

відсутність 

дихання 

 виражена 

брадикардія; 

 зменшення АТ 

розслаблення 

м’язів 
безсвідомий стан 

Термі-

нальні 

дихальні 

рухи 

четверта 

хвилина 

нечасті 

глибокі 

вдихи з 

відкри-

ванням роту 

 коливання 

частоти 

серцебиття; 

 коливання 

рівня АТ 

те саме 

 те саме; 

 відсутність 

біоелектричної 

активності 

Стійка 

зупинка 

дихання 

за 3-5 хв 

від 

початку 

асфіксії 

відсутність 

дихання 

 брадикардія; 

 мінімальний 

АТ 

те саме те саме 

Зупинка 

серце-

биття 

за 5-30 

хв від 

початку 

асфіксії 

відсутність 

дихання 

 відсутність 

серцевих 

скорочень; 

 можлива 

реєстрація 

біоелектричної 

активності серця 

на ЕКГ* 

те саме те саме 

*Примітка: АТ – артеріальний тиск; 

 ЦНС – центральна нервова система; 

 ЕКГ – електрокардіограма. 
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СТРАНГУЛЯЦІЙНА АСФІКСІЯ 

    

ПОВІШЕННЯ 
  ЗАДУШЕННЯ 

ПЕТЛЕЮ 

 

 

ЗАДУШЕННЯ 

РУКАМИ 

 

 

 

 

 

      

б
о
р
о
зн

а 

замкнена 

б
о
р
о
зн

а 

замкнена напівмісяцеві садна 

незамкнена незамкнена лінійні садна 

похиловисхідна горизонтальна синці 

неоднакова глибина однакова глибина  

неоднакова ширина однакова ширина 

 

  

 

  крововилив у підшкірну 

тканину   

 

  

 

садна крововилив у корінь 

язика 

перелом ріжків 

підязикової кістки подряпини 

 крововилив у глотці перелом хрящів гортані 

  

 

перелом хрящів гортані крововилив у місцях 

перелому перелом щитоподібного 

хряща 

крововилив у 

надгортанник крововилив у 

щитоподібну залозу ознака Амюсса крововилив у м’які 

тканини шиї крововилив у скроневі м’язи крововилив у підсли-

зову оболонку глотки крововилив у м’язи тулубу  

крововилив у грудинно-

ключично-сосковий м’яз 
  

крововилив у м’які  

тканини шиї 

 

 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕТЕЛЬ (ПОВІШЕННЯ) 

           

 
ЗА 

ЩІЛЬНІСТЮ 

  

ЗА МАТЕРІАЛОМ 

  ЗА 

КІЛЬКІСТЮ 

ВИТКІВ 

  ЗА 

РОЗТАШУВАННЯМ 

ВУЗЛА 
       

           

 
ковзаюча 

  жорстка (дріт, 

електричний шнур, 

ін.) 

  
одинарна 

  типове (вузол на 

потилиці)        

          

 
нерухома 

     
подвійна 

  бокове (вузол на 

боковій поверхні)    напівжорстка 

(ремінь, мотузка, ін.) 

    

          

       
трійна 

  атипове (вузол 

спереду шиї)     м’яка (рушник, 

хустинка, ін.) 

    

          

    
 

  
чисельна 
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ЕЛЕМЕНТИ СТРАНГУЛЯЦІЙНОЇ БОРОЗНИ 

(цит. по Солохіну О.А., 1998) 

 
а – край; б- стінка; в – дно; г – валик; д – защемлення шкіри між двома борознами з 

крововиливами в підшкірній ділянці. 
 

ВИДИ СТРАНГУЛЯЦІЙНОЇ БОРОЗНИ 

(цит. по Солохіну О.А., 1998) 

 

 
а – одинарна; б - подвійна з далеко розташованими елементами; в – подвійна з 

близько розташованими елементами; г – чисельні елементи; д – одинарна під час подвійного 

обертаннях петлі в одному місці. 
 

ОСОБЛИВОСТІ СТРАНГУЛЯЦІЙНОЇ БОРОЗНИ ЗАЛЕЖНО  

ВІД МАТЕРІАЛУ ПЕТЛІ 

(цит. по Томіліну В.В. у співавт., 1978) 

 

 
а – дріт: жорстка (пергаментнощільна) странгуляційна борозна; б – мотузка і ремінь: 

напівжорстка странгуляційна борозна; в – шарф: м‘яка странгуляційна борозна. 
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МЕТОДИКА ЗНЯТТЯ ПЕТЛІ З ШИЇ* 

 
* Примітка: обов‘язкове збереження вузла для наступної експертизи. 

 

СХЕМА УТВОРЕННЯ СХОЖИХ СТРАНГУЛЯЦІЙНИХ БОРОЗЕН 

ВНАСЛІДОК ПОВІШЕННЯ ТА ЗАДУШЕННЯ ПЕТЛЕЮ ПІД ЧАС 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ТІЛА 

 (Молін Ю.А., цит. по Хохлову В.В., 1996) 
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ГОЛОВНІ МЕХАНІЗМИ СТИСНЕННЯ ШИЇ РУКАМИ ТА НОГАМИ 

 (Мішин Є.С., цит. по Хохлову В.В., 1997) 
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2.9. Розлад здоров'я та смерть внаслідок дії різних чинників довкілля (крайні 

температури, струм, різко змінений атмосферний тиск, променева енергія) 

 

Тепловий обмін в організмі людини підпорядкований чіткій системі самостійного 

регулювання. Нормалізація збільшення чи зменшення температури тіла забезпечується, з 

одного боку, сповільненням чи інтенсивністю біохімічних процесів (біохімічна 

терморегуляція), а з іншого – збільшується чи зменшується тепловіддача шляхом 

тепловипромінювання, теплопровідності, зміни ступеня пітніння та виділення тепла з 

фізіологічними виділеннями (біофізична регуляція). Якщо температура збільшена 

триваліший час, в організмі зменшується кількість води, що супроводжується порушенням 

мінерального обміну і розпадом тканинних білків, утворюються гістаміноподібні речовини, 

токсини, некрогормони. Іноді температура тіла може збільшитись до 42–43,5°С.  

Гіпертермія організму супроводжується змінами функцій багатьох систем і органів. 

Тривале перебування людини в умовах підвищеної температури (вище 30–35°С), із значним 

фізичним навантаженням, спричинює «зрив» терморегуляції або навіть смерть. Дія 

підвищеної температури на організм людини буває загальна та місцева. Загальна дія 

спричинює тепловий удар і якихось особливих морфологічних змін під час розтину трупу у 

таких випадках не буде; як правило, спостерігають картину смерті, яка швидко настала. 

Різновидом теплового удару є сонячний удар, коли на тіло й непокриту голову діє сонячне 

проміння. За таких умов можна спостерігати місцеву дію сонячної енергії у вигляді опіків 

першого, зрідка – другого ступеня. Сонячний удар може статися навіть унаслідок дії 

сонячного проміння лише на непокриту голову, частіше без волосся. Місцеві ушкодження в 

результаті дії підвищеної температури виникають, якщо температура тканин більша 50°С, 

що спричинює загибель клітин, опіки залежно від температури та травмуючого чинника 

(відкрите полум'я, розжарені предмети, палаючі рідини, пар, розплавлений бітум тощо). 

За глибиною ураження шкіри та дотичних тканин розрізняють чотири ступені опіків. 

Перший ступінь це поверхневе запалення шкіри – еритема: у місці опіку шкіра 

червона, набрякла, болюча на дотик; на трупі ці ділянки бліднуть і розпізнаються лише за 

коричнево-жовтуватим забарвленням і лущеням епідермісу; опік 3/4 поверхні тіла може 

спричинити смерть. 

Другий ступінь – ураження шкіри з відшаруванням рогового шару і утворенням 

міхурів, заповнених серозною рідиною з домішкою лейкоцитів і білків; рідина спочатку 

прозора, але швидко мутніє внаслідок згортання білків. Після розривів міхурів і витікання 

рідини поверхня росткового шару, яка є дном опіків, волога, блискуча, блідо-рожева або 

яскраво-рожева, якщо кров містить велику кількість карбоксигемоглобіну; у результаті 

підсихання поверхня дерми жовто-коричнева чи червоно-коричнева, ущільнена, з сіткою 

добре помітних дрібних судин. Смертельним може бути опік 1/2 поверхні тіла. 

Третій ступінь характеризує вологий або сухий первинний некроз шкіри. Вологий 

некроз утворюється внаслідок дії пари чи гарячих рідин, сухий – від полум'я або розжарених 

предметів. Підвиди третього ступеня опіку: ІІІ-А - частково травмований ростковий шар, ІІІ-

Б – некроз усієї товщі шкіри з ушкодженням потових і сальних залоз. При вологому некрозі 

шкіра набрякла, має «варений» вигляд, жовтуватий колір, по краях можуть бути опіки II 

ступеня (міхурі). Сухий некроз відрізняється ущільненням шкіри, коричневим кольором. 

Опіки із звугленням - чорного кольору, досить чітко відмежовані від неушкодженої шкіри. 

Загоєння опіків третього ступеня закінчується утворенням рубців. 

Опіки четвертого ступеня це звуглення шкіри, підшкірної тканини, м'язів і навіть 

кісток. 

Причини смерті. Внаслідок опіків смерть на місці пожежі настає рідко, як правило, 

якщо горить одяг, просочений пальним, або вогонь палає навколо потерпілої людини. 

Частіше на місці події причиною смерті є гостре отруєння окисом вуглецю, тоді в крові 

знаходять великий вміст карбоксигемоглобіну (близько 60%), або механічні травми в 

результаті обвалу палаючих споруд. Опіки тіла, особливо глибокі й розповсюджені, 

спричинюють порушення функцій усіх систем і внутрішніх органів, що називають 

«опіковою хворобою». Перебіг цієї хвороби має наступні періоди: опіковий шок, токсемія, 



 103 

інфекція, виснаження, видужання. 

Особливості експертизи повністю звугленого трупу. Головні питання, які 

необхідно з’ясовувати, це причина смерті та зажиттєве попадання потерпілої особи у вогонь, 

іноді одночасно – наприклад, з ознаками отруєння окисом вуглецю, в решта випадках - інші 

причини смерті: вогнестрільне ушкодження, механічна асфіксія, тупа травма. Під час 

черепно-мозкової травми складнощі стосовно гематом, оскільки епідуральні крововиливи 

можуть бути і зажиттєвими, і внаслідок дії високої температури: зажиттєві гематоми 

веретеноподібні, відповідно їм у м'яких тканинах є крововиливи; посмертні гематоми 

серпоподібні, розташовані на протилежному боці дії вогню. 

Рід смерті слідчий з’ясовує шляхом обліку даних судово-медичного дослідження 

трупу. Під час вирішення питання про можливість самоспалення необхідно заперечити 

імовірність механічної травми чи інших причин смерті, зажиттєвості опіку і довести, що 

смерть унаслідок дії полум'я. Найчастіше самогубці обливають себе пальною рідиною, яку 

підпалюють. Від болю і страху палаюча людина, зазвичай, бігає чи притискає тіло з 

палаючим одягом до поверхні ґрунту, щоб погасити вогонь, тому на місці події є чимало 

фрагментів одягу, волосся, слідів пересування, поруч знаходять каністру чи інший посуд. 

Пробуючи згасити палаючий одяг, потерпіла особа робить це руками, що спричинює великі 

опіки долонь. Беруть до уваги ушкодження підошви взуття, що вказує на тривале 

притиснення їх до землі при вертикальному положенні особи. При згорянні трупу лежачи на 

поверхні залишаються неушкодженими притиснутий до поверхні одяг і шкіра, а окремі 

обгорілі частини знаходяться поруч. Слідчий повинен формулювати запитання до судово-

медичного експерта стосовно часу, який необхідний для повного спалення трупу дорослої 

людини, його частин або трупу дитини. У середньому для спалення трупу дорослого 

потрібно близько 12–15 годин, новонародженої дитини – 1,5–2 години. У крематорії 

спалення триває 30–40 хвилин за температури близько 1000°С. 

Особливості огляду місця події стосовно дії підвищеної температури. Смерть 

внаслідок надмірної температури може настати під час пожежі, обварювання гарячими 

рідинами. По причині останньої на місці події описують загальне розташування оточуючих 

предметів, розташування та позу трупу, температурні зміни одягу, особливість рідини (олія, 

вода, бензин, керосин, нафта тощо) та специфічний запах одягу, ступінь і площу опікової 

поверхні тіла, інші ушкодження, не поєднані з дією підвищеної температури. 

Оглядаючи місце згарища, беруть до уваги загальні обставини; взаємне розташування 

оточуючих предметів і трупу; звуглення, здуття, розтріскування підлоги, меблів приміщення, 

нашарування кіптяви на їх поверхнях. Під час суцільного згоряння трупу внаслідок різкого 

випаровування вологи і згортання білків тіло набуває особливої пози «боксера»(«бійця»), яка 

формується після смерті потерпілої особи, і свідчить про її перебування у межах дії великої 

температури, незалежно від того, потрапила туди людина живою чи мертвою. У деяких 

випадках навіть на сильно змінених полум’ям трупах можливо побачити не ушкоджені 

ділянки шкіри на обличчі з кіптявою тільки на поверхні складок, які свідчать про 

рефлекторне зажмурення очей, а отже, зажиттєве попадання особи в полум’я пожежі. Як 

правило, трупні плями та заклякання згорілого трупу особи не з’ясовують. Описують 

особливості одягу потерпілої особи: відсутня, збережена частково, спалена, яка частина 

згоріла. Якщо не було суцільного згоряння тіла, з’ясовують інші особливості дії підвищеної 

температури: обпалення чи спалення волосся, зміна кольору волосин, розташування та 

ступінь опіку (форма, характер поверхні шкіри, шматки епідермісу обгорілих міхурів), 

ступінь вираження та розташування кіптяви, зміна забарвлення та розтріскування зубної 

емалі. 

Оглядаючи місце події пожежі, на якому знайдений розчленований труп, необхідно 

детально описати в «Протоколі огляду місця події…» взаємне розташування частин і 

відстань між ними, потім стан одягу та ушкодження, поєднані та не поєднані з дією полум’я. 

За схожості на спалення трупу лікар-спеціаліст з судової медицини повинен допомогти 

слідчому вилучити з різних місць кремації не менше чотирьох проб попелу вагою по 30-50 

грамів, а після огляду і відбору кісткових решток – вилучити увесь попіл для дослідження.  

Гіпотермія, як і гіпертермія, також супроводжується розладом функцій систем 
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організму від відчуття дискомфорту до настання смерті. Загальна дія низької температури на 

людину це переохолодження, місцева - озноб, відмороження. Загальне переохолодження 

організму настає внаслідок порушення теплового балансу – організм втрачає тепла більше, ніж 

продукує. Цьому сприяють метеорологічні чинники: підвищена вологість, вітер, швидка зміна 

температури, охолодження у воді тощо; стан здоров’я; загальні соматичні та психічні 

захворювання, травми, перевтома, емоційний стрес. Важливу роль відіграє вік: найменш стійкі 

до холоду новонароджені діти та особи старшого віку. Частими причинами переохолодження є 

одяг, який не відповідає погодним умовам, алкогольне сп’яніння, а особливо поєднання цих 

факторів. Унаслідок дії низької температури смерть настає від переохолодження організму, а 

не від замерзання, оскільки останнє відбувається тільки після смерті, якщо температура 

оточуючого середовища нижча 0°С. Про смерть внаслідок переохолодження судово-медичний 

експерт може імовірно стверджувати, оглядаючи труп на місці події, наприклад, людина, якій 

холодно, приймає особливу позу «калачиком» – руки й ноги зігнуті, притиснені до тіла. Крім 

цієї зовнішньої ознаки, під час судово-медичного дослідження можна з’ясувати виражене 

трупне заклякання, «гусячу шкіру», переповнення кров'ю лівої і правої половини серця, 

великих судин. Прогресуючий спазм судин від периферії до центру обумовлює переповнення 

кров’ю правої половини серця. Ліва половина серця переповнюється в результаті надмірного 

надходження крові з легень. Якщо смерть настає за температури 15°С і менше, кров у серці і 

судинах буде червона, із згустками. Слизова оболонка шлунку інтенсивно складчаста, потов-

щена, з крововиливами, які називають за автором «плямами Вишневського» (Вишневський, 

1895). «Плям Вишневського», як правило, не буває у випадках швидкого переохолодження, 

характерного для дітей, осіб похилого віку або людей у стані алкогольного сп’яніння, яке 

викликає розширення периферичних судин, що сприяє інтенсивній втраті тепла, а отже, швид-

кому переохолодженню. Таким чином, алкоголь не запобігає, а, навпаки, сприяє більш 

швидкому переохолодженню. 

Місцева дія холоду спричинює відмороженнях різного ступеня, яких найчастіше 

зазнають відкриті або погано захищені ділянки тіла: вуха, ніс, підборіддя, скроневі ділянки, 

верхні та нижні кінцівки. Виникає відмороження тільки зажиттєво і проявляються після 

відігрівання відморожених ділянок. Як і при опіках, буває чотири ступені відмороження. 

Перший ступінь - почервоніння або посиніння, набряк шкіри, лущення епідермісу, 

сильний свербіж; минає безслідно, але деякий час зберігається підвищена чутливість до 

холоду. 

Другий ступінь це утворення міхурів, які з’являються через кілька годин або через 1–2 

дні; міхурі заповнені спочатку прозорою (серозною), а потім червонуватою, внаслідок 

гемолізу еритроцитів, рідиною, легко розриваються; ранова поверхня спочатку волога, 

блискуча, але швидко покривається кіркою; для повного загоєння потрібно 2–3 тижні; рубці 

не утворюються, але тривало зберігається підвищена чутливість до холоду. 

Третій ступінь супроводжує некроз усієї товщі шкіри та підшкірної тканини; 

травмована ділянка з міхурами, заповненими кров'яною рідиною; приблизно за тиждень 

знекротизовані тканини відокремлюються з утворенням ранової поверхні, яка загоюється 

протягом 2–2,5 місяців; на місці травми утворюються рубці. 

Четвертий ступінь – некроз глибоких м’яких тканин з ураженням кісткової тканини; 

загоєння триває кілька місяців, іноді до року; якщо відморожена кисть чи стопа, після може 

залишатися кукса. Перебіг захворювання третього і четвертого ступенів часто ускладнюються 

гангреною, сепсисом, остеомієлітом тощо, внаслідок чого може настати смерть. 

Судово-медичне обстеження потерпілої особи стосовно відмороження зустрічається у 

практиці досить рідко. Головне під час експертизи це з’ясування ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень, питання вирішується за тривалістю розладу здоров’я (І– III ступінь) або за 

відсотком втрати працездатності (IV ступінь). 

Особливості огляду місця події стосовно дії низької температури. Смерть 

унаслідок низької температури під час переохолодження особи буває, як правило, за межами 

приміщення, тому обов’язково шукають сліди ніг і транспорту біля трупу. Важливо описати 

позу людини, яка намагалась зберегти тепло тіла (поза «калачиком», поза «ембріона»); стан 

поверхні, на якій знаходився труп. З’ясовують температуру повітря, що може бути тільки на 
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декілька градусів більша нуля. В усіх випадках оцінюють одяг (відповідність порі року, 

відсутність необхідних предметів одягу – верхній одяг, взуття), його стан (вологість, 

зношеність, пошматованість), іноді одяг може бути акуратно складений біля трупу. 

Оглядають доступні ділянки тіла, ступінь заклякання замерзлого трупу із-за недоцільності не 

з’ясовують, занотовують в «Протоколі огляду місця події…» забарвлення трупних плям 

(рожеве, рожево-червоне), ушкодження, які безпосередньо стосуються причини смерті, та 

інші, спричинені якоюсь зброєю, знаряддям (вогнестрільні, колені, різані рани тощо) чи 

внаслідок падіння, чи удару до грунту, снігу, підлоги, чи інших предметів. Під час огляду 

тіла померлої особи описують чи є іній, шматочки льоду в ділянках очей, отворів носу, роту; 

ознаки ознобу («гусяча шкіра»), відмороження (ступінь, локалізація, розміри, інші 

особливості). На місці події позу трупу не змінюють, оскільки це може спричинити нові 

ушкодження, які іноді важко відрізнити від зажиттєвих; фотографують обличчя з 

бурульками навколо отворів носу та рота, які беззаперечно доводять, що людина дихала і 

була живою у холодному приміщенні чи на відкритій території. 

Електротравма – це комплекс загальних і місцевих змін в організмі внаслідок впливу 

струму. Найчастіше ураження електричним струмом трапляються у побуті та на 

виробництві, рідше – у лікувальних закладах під час фізіотерапевтичних процедур, іноді 

людину травмує атмосферний струм (блискавка). Як правило, електротравма це нещасний 

випадок, але може бути спричинена з метою самогубства або вбивства. 

Електротравма виникає в результаті прямого контакту з електричним приладом чи 

електричним дротом, які знаходяться під напругою, але ураження може відбутись 

дистанційно – через електричну дугу, «крокову напругу» або блискавку. Наслідки 

електричної травми залежать від властивостей електроструму, умов контакту з 

електропровідником, стану оточуючого середовища, особливостей організму особи. 

Характеристики електроструму, які обумовлюють його травматичну дію, це сила, напруга, 

частота та інші. Смертельним вважають ураження струмом силою 0,1 ампер та більше, 

найчастіше з напругою від 110 до 250 вольт. Найбільш небезпечний змінний струм частотою 

40–60 герц. Значно меншу небезпеку для організму людини становить постійний 

електричний струм невисокої напруги.  

Ступінь тяжкості електротравми залежить від «петель струму» - шляхів, якими струм 

проходить у тілі. Найнебезпечнішим вважають шлях через центральну нервову систему та 

серце. Це ланцюги електроструму з включенням обох рук, лівих руки та ноги, лівої руки і 

правої ноги, спини та грудей і т. ін. Швидше й легше струм проходить через тканини, які 

мають менший опір (найменший – кров, далі у порядку збільшення - слизові оболонки, 

печінка, нирки, м'язи, тканина мозку, легені, сухожилля, нервова, кісткова тканини і, 

нарешті, особливо великий опір має суха, мозолиста шкіра).  

Механізм дії струму на організм: розрізняють специфічну (механічна, 

електролітична, теплова) і неспецифічну. Електричний струм, проходячи через тканини, 

викликає дуже болючі м’язові судоми, які зміцнюють і ущільнюють контакт з провідником. 

Крім того, внаслідок скорочення можуть бути розриви м’язової тканини, сухожиль, а у 

фізично розвинених осіб – навіть відкриті переломи кісток. Скорочення діафрагми, м’язів 

голосової щілини та міжреберних м’язів може спричинити зупинку дихання. Смерть 

унаслідок електротравми може настати: 

 у результаті первинного припинення дихання внаслідок тонічного скорочення 

діафрагми, міжреберних м’язів і м’язів голосових зв'язок або паралічу дихального центру 

довгастого мозку; 

 від первинної зупинки серця, спричиненої паралічем судиннорухового центру 

довгастого мозку, рефлекторним коронароспазмом, фібриляцією шлуночків серця чи 

порушенням калієво-натрієвого градієнту, внаслідок чого припиняється передача 

збуджуючих імпульсів. 

 Під час експертизи трупу треба дуже ретельно шукати знаки струму («електромітка») 

– це ушкодження, що виникає у місці контакту тіла з провідником електричного струму, має 

вигляд ділянки шкіри з надмірною щільністю, піднятими краями та втягненою серединою, 

яка часто імпрегнована металом провідника; колір електромітки сіро-білий або жовтий, з 
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рожевим по краях. Іноді «електромітка» може мати вигляд садна, мозолі, опіку чи навіть 

рани. Форма, розміри та рельєф електромітки залежать від характеристик контактуючої 

поверхні та провідника струму. 

Огляд трупу на місці події стосовно смерті внаслідок дії технічного струму 

обов’язково здійснюють з участю електротехнічного та судово-медичного експертів. До 

початку огляду необхідно пересвідчитись про вимкнення електромережі. Одразу оглянути 

потерпілу особу, якщо потрібно виконати штучне дихання, і зателефонувати у 

«спеціалізовану медичну допомогу». Саме дія технічного струму іноді пригнічує функції 

центральної нервової, серцево-судинної, дихальної систем організму до мінімуму («уявна 

смерть») настільки, що для оточуючих це виглядає як смерть. Якщо потерпілій особі 

надавали медичну допомогу і переміщали, в «Протоколі огляду місця події…» описують про 

обсяг допомоги і особливості першого місця знаходження особи. Детально вивчають 

технічний стан електромережі (розриви дроту, відсутність ізоляційного покриття на них, 

сліди короткочасного прогорання); контактування джерел і носіїв струму з окремими 

частинами тіла; сприятливі умови ушкодження струмом (мокрий вологий одяг або шкіра, 

збільшена вологість повітря, металеві деталі одягу та взуття). Під час дослідження одягу та 

трупу шукають сліди травмуючої теплової та механічної дії струму – обгорання, обпалення, 

розриви тканин. Уважно оглядають долоні, волосяну ділянку голови з метою пошуку 

«електромітки» (металізований фрагмент шкіри), як місця входу струму, та взуття, у якому 

часто можна побачити ознаки виходу струму – розриви, отвори, розплавлені металеві деталі. 

У ділянках тіла, дотичних до металевих предметів (браслет, затискач для галстука, 

портсигар, ланцюжок, брошка тощо) можна побачити електрометалізацію, схожу на 

татуювання, забарвлення якого залежить від металу носія. Іноді буває «електротравма на 

відстані», за якої внаслідок короткочасного прогорання дротів відриваються металеві 

фрагменти, що спричиняють різноманітні механічні ушкодження (садна, рани тощо). Усі 

речові докази, знайдені на місці події, вилучають і скеровують для відповідного 

криміналістичного, гістологічного дослідження. Для збереження первинного вигляду 

електромітки доцільно заклеїти липкою стрічкою до транспортування.  

Блискавка – це електричний розряд, сила якого приблизно мільйон ампер, а напруга 

– кілька мільйонів вольт. Ураження блискавкою відбувається унаслідок безпосереднього 

влучення у потерпілу особу або через якісь електроприлади, наприклад, радіоприймачі, 

телевізори, телефони тощо. Дія блискавки на організм, в основному, термічна, механічна, 

акустична. На тілі людини у більшості випадків знаходять ознаки дії великої температури – 

від обмежених ділянок опіків другого ступеня до повного звуглення тіла. Волосся згорає 

майже завжди, одяг може обгоріти також, причому іноді тільки білизна, а верхній одяг не 

ушкоджений. Монети у кишенях і гаманцях, металеві ґудзики, пряжки, цвяшки взуття та 

інші металеві предмети часто плавляться. Іноді на шкірі потерпілої особи помітні 

розгалужені судини - червоні або коричневі «фігури блискавки», які, зазвичай, зникають 

протягом першої доби після смерті. В результаті механічної дії блискавки виникають 

ушкодження – садна, розриви одягу, шкіри і тканин, переломи кісток, відриви кінцівок чи 

навіть роз’єднання тіла на частини. Під час внутрішнього дослідження трупу є такі самі 

зміни, як і внаслідок ураження технічною електрикою. Травма блискавкою – завжди 

нещасний випадок. 

Огляд трупу на місці події стосовно дії блискавки (атмосферний струм) 

здійснюють не часто, проте є деякі особливості. Перш за все, слідчий повинен володіти 

метеорологічною інформацією конкретної місцевості відповідно до часу пригоди. Огляд 

місця події розпочинають з пошуку слідів дії блискавки на відкритій місцевості: звуглені, 

розтріскані дерева, розплавлені металеві предмети, арматура, паркан тощо. Стосовно трупу 

описують його розташування та позу, ушкодження одягу (розриви, як правило, більші та 

чисельніші, ніж невеликі ушкодження тіла; ступінь згорання окремих предметів); опіки 

шкіри різного ступеня, звуглення окремих частин трупу, спалення волосся. Оскільки «фігури 

блискавки» за деякий час блідніють і зникають, їх розташування необхідно описати в 

«Протоколі огляді місця події…» під час огляду місця події. Унаслідок оплавлення 

металевих предметів - браслет, металевий пасок і годинник, ланцюжок - на тілі потерпілої 
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особи під ними на шкірі можна побачити опіки різного ступеня. Інші металеві деталі на одязі 

(брошка, затискач для галстука) або у кишенях (монети, ключі, брелок) також 

деформуються, плавляться, сплющуються. Взуття має сліди проходу блискавки у вигляді 

відриву підошов, суцільного розриву верху з оплавленням металевих фрагментів. 

Баротравма. Звичайний для організму людини тиск – 760 міліметрів ртутного 

стовпчика (100 кілоПаскаль). Але іноді умови роботи (найчастіше під водою), заняття 

підводним спортом або гірським туризмом, підйом на літальних апаратах на великі висоти і 

навіть перебування у барокамерах з метою лікування потребують від організму резервних 

механізмів регулювання. Поступове зменшення або збільшення барометричного тиску 

забезпечує адаптацію і, відповідно, нормальне функціонування організму. Так, під час 

поступового занурення на глибину при водолазних роботах тренована людина витримує тиск 

до 4 атмосфер (400 кілоПаскаль). З іншого боку, значні групи населення нормально живуть і 

працюють у гірських районах, на висоті до 5000 метрів над рівнем моря, де атмосферний 

тиск дуже зменшений. Якщо ж зміни барометричного тиску сягають критичного рівня, а 

організм до цього не пристосований, настає розлад здоров’я, а різкі зміни можуть 

спричинити смерть. 

 Ушкодження та смерть унаслідок дії збільшеного барометричного тиску, як правило, 

є наслідками нещасних випадків при водолазних роботах, заняттях підводним спортом, 

роботах із застосуванням компресорів, барокамер чи навіть під час інтратрахеального 

наркозу та штучної вентиляції легень. Різкий струмінь стиснутого повітря, який потрапив у 

природні отвори, спричиняє розриви шкіри, слизових оболонок, внутрішніх органів - легень 

(баротравма) стравоходу та шлунку з гемо- та пневмотораксом і гемопневмоперітоніумом. 

При попаданні у пряму кишку найчастіше рветься сигмоподібна кишка з виникненням 

гемопневмоперітоніуму. Крім того, повітря або газ, проникаючи у підшкірну клітковину, 

спричиняють повітряну (газову) емфізему. При баротравмі легень повітря чи газ через 

розірвані стінки альвеол і бронхів проникає у капіляри, венули та вени легень, звідти в ліву 

половину серця, далі розноситься по судинах великого кола кровообігу. Внаслідок цього 

розвивається артеріальна, газова чи повітряна емболія внутрішніх органів, у тому числі і 

судин головного мозку, що, зазвичай, закінчується смертю. Водночас повітря чи газ роздуває 

та розриває тканини легень, внаслідок чого під час розтину легені роздуті, на розрізах 

різного розміру крововиливи. Баротравма легень може спостерігатися і при швидкому 

підйомі з глибини на поверхню води або унаслідок розгерметизації на значній висоті 

літальних апаратів. Це обумовлено тим, що об’єм повітря або газової суміші при великому 

тиску значно зменшується, а при його зниженні – різко збільшується. 

Несприятливий вплив зменшеного барометричного тиску це гіпоксія (гірська 

хвороба), або декомпресійні розлади під час аварійних ситуаціях на літальних апаратах, або 

«закипання» рідких середовищ організму. Ускладнення унаслідок розгерметизації літальних 

апаратів на значних висотах такі самі, як і під час декомпресійної хвороби, обумовленої 

швидким підйомом людини з глибин при водолазних роботах. «Закипання» рідин організму 

буває за розгерметизації літальних апаратів у стратосфері, на висоті 18–20 кілометрів; це 

характеризується утворенням кишень у підшкірній клітковині внаслідок накопичення пари 

та газів (азот, вуглекислий газ) з відшаруванням шкіри. 

Під час зовнішнього дослідження трупу померлої особи в результаті баротравми 

беруть до уваги сліди кровотечі із зовнішніх слухових ходів і носа, численні дрібні крово-

виливи у сполучнотканинних оболонках очей та в шкірі, синій відтінок слизових оболонок і 

шкіри. На розтині: кров темна та рідка, повнокрів'я тканин і органів, особливо переповнена 

кров’ю права половина серця; малокрів’я селезінки; набряк і повнокрів’я тканин мозку та 

його оболонок, дрібні крововиливи під серозні оболонки. Крім змін, характерних для 

високого чи низького барометричного тиску, спостерігають також численні механічні, 

термічні та хімічні ушкодження. 

Променева травма. Є декілька форм променевої хвороби з індивідуальною клінікою 

і, відповідно, морфологічними змінами. При отриманні дози 150 грей і більше, смерть може 

настати миттєво від паралічу життєвих центрів головного мозку та колапсу («смерть під 

променем»), тоді спостерігають ознаки смерті, що швидко настала. Дуже великі дози 
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променевої енергії (більше 80 грей) спричиняють церебральну форму хвороби: порушення 

діяльності центральної нервової системи та системи кровообігу; загальний стан хворої особи 

тяжкий (нервове збудження, судоми, швидке дихання та частіший пульс, блювота тощо); 

смерть може настати в перші години чи дні після ураження. Кишкова або судинна форми 

радіаційного ураження бувають після опромінення дозою більше 10 грей; картина перебігу 

хвороби така ж сама, як і викладена вище; смерть настає за кілька днів (3–5 доба). Найбільш 

розгорнуті клінічна й морфологічна картини гострої променевої хвороби у людини бувають 

у результаті променевого ураження дозою до 10 грей, коли розвивається кістково-мозкова 

форма, яка, як правило, без медичного втручання закінчується смертю через 2–6 тижнів після 

опромінення. 
 

 Завдання для самоконтролю 
 

- Сутність теплообміну організму людини; гіпертермія: загальна та місцева дії 

високої температури. 

- Класифікація опіків, причини смерті внаслідок опікової травми. 

- Гіпотермія: загальна та місцева дії низької температури. 

- Ступінь тяжкості та умови виникнення електротравми внаслідок дії технічного і 

атмосферного струмів. 

- Особливості огляду місця події та трупу внаслідок електротравми. 

- Експертна оцінка баротравми. 

- Ушкодження та смерть у результаті дії променевої енергії. 
 

Додаток до 2.9 

 

ДЖЕРЕЛА ОПІКІВ 
           

гаряча  

рідина 
 полум’я  

розпечені  

металеві  

предмети 

 
хімічні  

речовини 

 

 ДІЯ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ  
       

 ЗАГАЛЬНА (ТЕПЛОВИЙ ТА 

СОНЯЧНИЙ УДАР) 
 МІСЦЕВА (ОПІКИ) 

 

  
     

  підвищення температури тіла; 

 слабкість  

І ступінь: 

 почервоніння шкіри; 

 набряк шкіри 

 

  
 

 посилення, а згодом припинення 

потовиділення 

   

 

 

ІІ ступінь: 

 пухирці з серозною рідиною; 

 повнокрів’я оточуючої шкіри; 

 набряк оточуючої шкіри 

 
 

збільшення  

частоти пульсу 
 

  

зменшення  

артеріального тиску 

 

 
 

ІІІ ступінь: 

 змертвіння тканин шкіри 

 

   

 
 втрата свідомості; 

 блювота; 

 судоми 

 
 

 

IV ступінь: 

 незворотні зміни шкіри, глибше 

розташованих тканин, в т.ч. кісток; 

 обвуглення внаслідок дії полум’я 

   

 
 

  
смерть 
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 УШКОДЖЕННЯ І СМЕРТЬ ВНАСЛІДОК 

ДІЇ КРАЙНІХ ТЕМПЕРАТУР  

  

   

 Вид 

зовніш-

ньої дії 

 ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА  НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА 
 

       

 
Етіоло-

гічні 

фактори 

 

 підвищена 

температура 

повітря; 

 дія 

сонячних 

променів 

  

 дія полум’я або 

розпечених 

предметів; 

 дія гарячої 

речовини або пару 

 

низька 

темпера-

тура 

повітря 

  

дія низько-

температур-

ної рідини  

   

     

 Характер 

дії 
 місцевий  загальний  місцевий 

 
загальний 

   

    

       

 
Клінічні 

варіанти 
 опіки  

опікова 

хвороба 
 

тепловий 

удар 
 

сонячний 

удар 
 

відморо-

ження 
 

переохолодж

е-ння 

організму 
 

 
 

     

 
Варіанти 

безпосе-

редніх 

причин 

смерті 

 
опіковий 

шок 
 

отруєння 

оксидом 

вуглецю 

 

інтоксикація 

продуктами 

розпаду білків 

 
інфекційні 

ускладнення 
 

раневе 

виснаження 
 

 

 

СМЕРТЬ ВНАСЛІДОК ДІЇ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ: 

ДОДАТКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

             

мікроскопічне дослідження 

 

спектральне 

дослідження 

крові щодо 

з’ясування 

карбокси-

гемоглобіну 

 

площа опіку 

(відсоткове 

співвідношення 

опіку до загаль-

ної поверхні 

шкіри людини) 

 

ототожнення трупу 

(збереження одягу, 

вивчення індивіду-

альнихособли-

востей: зуби, 

протези, вік) 

     

шкіра (особ-

ливо на межі 

обпечених і 

необпечених 

тканин) 

 

трахея, 

бронхи, 

легенева 

тканина, 

внутрішні 

органи 
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 ОПІКОВА ТРАВМА  

       

 
ОЗНАКИ ПРИЖИТТЄВОЇ ДІЇ ПОЛУМ’Я  

ОЗНАКИ ПОСМЕРТНОЇ ДІЇ 

ПОЛУМ’Я (ОБГОРАННЯ ТРУПУ) 

 

  

     

 
карбоксигемоглобін у крові  

шкірні покриви ущільнені, 

коричневого чи червоного забарвлення 

 

  

     

 кіптява у дихальних шляхах, стравоході, 

шлунку, пазухах лобної та клиноподібних 

кісток черепу 

 
розтріскування та розриви шкіри 

внаслідок натягу 

 

  

     

 
опік слизової оболонки дихальних шляхів  

термічне задубіння скелетних м’язів 

(«поза боксера») 

 

  

     

 відсутність опіку в зморшках шкіри обличчя 

(зокрема повік при заплющених очах) 
 

ущільнення та зменшення внутрішніх 

органів 

 

  

     

 висока концентрація білку (фібрин) у рідині 

пухирів (4,2-4,9%) 

 утворення посмертної епідуральної 

гематоми 

 

   

 

 

 

 

 ДІЯ НИЗЬКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ  

       

 
ЗАГАЛЬНА  МІСЦЕВА (ВІДМОРОЖЕННЯ) 

 

  

     

 охолодження  

тіла 
 

І ступінь: 

 почервоніння шкіри; 

 набряк шкіри; 

 сильний свербіж 

 

  
 

розлад  

кровообігу 

 

   

 
 

ІІ ступінь: 

пухирці з кров’янистою рідиною 

 

послаблення основних 

життєвих функцій 

 

 

   

 
 

ІІІ ступінь: 

некроз тканин шкіри та підшкірної клітковини 

 

 слабкість; 

 пригнічення; 

 сонливість 

 

   

  

IV ступінь: 

 глибокий некроз із ушкодженням кісток; 

 відмежування змертвілих частин тіла 

 

 
 

втрата 

свідомості 

 

   

 
   

смерть 
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 ОЗНАКИ СМЕРТІ ВНАСЛІДОК 

ДІЇ НИЗЬКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 
 

 
 

1. характерна поза трупу «калачиком» 

 

2. ознаки відмороження 

 

3. плями Вишневського на слизовій оболонці шлунку 

 

4. зникнення глікогену з тканини печінки та м’язів 

 

5. переповнення кров’ю порожнин 

 

6. набряк та повнокрів’я мозку, мозкових оболонок 

 

7. переповнення сечового міхура 

 

 

 

 

 

УШКОДЖЕНЯ І СМЕРТЬ ВНАСЛІДОК ДІЇ ТЕХНІЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ 
 

 

    

ЗАГАЛЬНА ДІЯ  МІСЦЕВА ДІЯ  

  
    

          

порушення 

електричного балансу 

організму 

 

електро-

літична 

дія 

 теплова дія  механічна дія 

 

            

               

первинна 

зупинка 

дихання 

 

первинна 

зупинка 

серцевої 

діяльності 

 
електро-

мітки 
 

 електроопіки; 

 розплавлення  

кісток («кісткове 

намисто») 

 

 садна; 

 рани; 

 тріщини та 

переломи кісток; 

 розриви внутрішніх 

органів 

 

           

    

 
рефлекторна 

зупинка серця 
 

фібриляція 

шлуночків 
    

  

     

 
ознаки смерті з коротким 

агональним періодом 
    

  

          

ТИПИ НАСТАННЯ СМЕРТІ ВНАСЛІДОК ЕЛЕКТРОТРАВМИ 
 

 

          

миттєва (швидка)  повільна  перервана  пізня  
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СМЕРТЬ ВНАСЛІДОК ЕЛЕКТРОТРАВМИ:  

ДОДАТКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

        

Мікроскопічне дослідження: 

 електромітки; 

 садна; 

 внутрішні органи (головний 

мозок, легені, підшлункова та 

сім’яні залози) 

 

спектрально-

графічне та 

хімічне 

дослідження 

електроміток 

 

одяг та взуття для 

спектрального 

дослідження  

(металізація) 

 

ВАРІАНТИ ПРОХОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИКИ ЧЕРЕЗ ТІЛО ЛЮДИНИ  

(ПЕТЛІ СТРУМУ) 

( цит. по Матишеву В.В., 1998) 

 
 

 УШКОДЖЕНЯ ТА СМЕРТЬ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ РІЗКОГО  

ЗМІНЕНОГО БАРОМЕТРИЧНОГО ТИСКУ  
             

              

 Вид зовнішнього 

фактора 
 

ЗБІЛЬШЕНИЙ 

БАРОМЕТРИЧНИЙ ТИСК 
 ЗМЕНШЕНИЙ БАРОМЕТРИЧНИЙ ТИСК 

 

        

                 

 Види ушкоджень 

і варіанти 

клінічного 

перебігу 

 

 гостре отруєння 

киснем; 

 наркотична дія 

інертних газів 

 баротравма  

гірська 

чи 

висотна 

хвороба 

 

стис-

кання 

тіла 

водо-

лаза 

 

декомп-

ресійна 

(кесон-

на) 

хвороба 
 

           

  

 

              

  
Легенева 

форма 
 

Судомна 

форма 
 

Органів 

слуху 
 Легенів  

Інших 

органів 
   

           

 
Зміни у 

тканинах 

та органах 

 

 набря

к легенів; 

 пнев

монія 

  

розриви 

барабан-

них 

перетинок 

  

розриви 

стравоходу, 

шлунку, 

кишківника, 

органів 

дихання 

 

ознаки 

смерті з 

коротким 

агональним 

періодом 

  

газова 

емболія 

венозних і 

артеріаль-

них судин 
 

           

  

ознаки смерті 

з коротким 

агональним 

періодом 

 

 розриви 

легенів, стравоходу; 

 газова 

артеріальна емболія 

 

 різке збільшення об’єму 

голови, набряк м’яких тканин голови; 

 крововиливи в м’які тканини 

шиї, обличчя, під мозкові оболонки та у 

речовину головного мозку 
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2.10. Ушкодження, розлад здоров'я та смерть внаслідок дії хімічних речовин 

  

Отруєння – це розлад здоров'я чи смерть, які спричинені введенням в організм 

людини отрути. Отрута - речовина, яка після попадання в організм особи зовні у невеликих 

дозах, завдає шкоду у вигляді захворювання чи смерті. Судово-медичний експерт у своїй 

роботі частіше стикається з випадками отруєння хімічними речовинами, рідше – з 

ушкодженням очей та шкіри. Судові медики не вважають отруєнням розлад здоров'я, 

спричинений бактеріальними токсинами, шкідливими речовинами клітинного обміну, 

гормонами, якщо їх занадто багато тощо. Важлива ознака отрути - її здатність розчинятись у 

середовищах організму живої істоти (вода, ліпоїди, жири); отруйні речовини, які не 

розчиняються в них, не отрути. Наприклад, сірчанокислий барій – основна контрастна 

речовина в рентгенології для дослідження шлунково-кишкового тракту - не отрута, оскільки 

вона не розчинна у середовищі живого організму, а отже й не шкідлива. Розчинні солі барію 

(вуглекислий чи хлористий барій) навпаки є отрутами, тому що розчиняються, всмоктуються 

і спричинюють отруєння. 

Науку, яка вивчає отруєння, називають токсикологією (від грецького «токсикон» – 

отрута, «логос» – вчення). Ця наука достатньо древня, вона розвивалась водночас з хімією і 

алхімією, фармакологією та іншими хімічними науками. Як наука токсикологія 

сформувалась на початку XIX століття, у XX збагатилась інформацією настільки, що її 

поділили на: 

1) судову токсикологію, яка займалася побутовими отруєннями стосовно нещасних 

випадків, самогубств або вбивств; 

2) промислову, яка вивчала шкідливі хімічні чинники на виробництві, та їх вплив на 

довкілля; 

3) військову чи бойову, яка вивчала дію бойових отруйних речовин; 

4) харчову, яка вивчала харчові отруєння. 

Отруєння бувають гострі й хронічні. Частіше судовий медик зустрічається з 

гострими,спричиненими токсичними або летальними дозами. Такі отруєння характеризують 

миттєвий початок і галопування симптомів. Відомо, що сильні отрути починають діяти за 

лічені секунди і за хвилину спричиняють смерть (синильна кислота, ціанистий калій тощо). 

Загалом час до початку дії отрути становить декілька хвилин, а у слаборозчинних – навіть 

години. Гострі отруєння дуже сильними отрутами, як правило, летальні, але за своєчасного 

медичного втручання можуть закінчитись одужанням потерпілої особи. Особливість 

хронічних отруєнь у тому, що отрута в організм поступає дуже малими дозами, тому хвороб-

ливі зміни відбуваються занадто повільно, щоб їх можна було одразу помітити і здійснити 

необхідні заходи.  

У судово-медичній практиці є різноманітні випадки: коли смерть схожа на отруєння; є 

прямі вказівки на отруєння, але невідома отрута; є прямі вказівки на отруєння певною 

отрутою; отруєння, яке несподівано з’ясовують під час розтину трупу особи. Схожість з 

отруєнням дуже часто трапляється у випадках раптового захворювання, яке супроводжується 

подразненням шлунково-кишкового тракту з блювотою та проносом, під час раптових 

розладів центральної нервової системи у вигляді раптової втрати свідомості, судом, 

особливо, якщо ці симптоми з’явились невдовзі після прийому їжі. Судово-медичний досвід 

свідчить, що у більшості таких випадків під час дослідження трупів з’ясовують хвороби, що 

є причиною смерті - це важка форма дизентерії, менінгіт, крововиливи у головний мозок і 

т.ін.; діагнози підтверджуються лабораторними дослідженнями: токсикологічним, 

гістологічним, бактеріологічним, вірусологічним. Стверджувати про отруєння невідомою 

отрутою можна, коли захворювання в однієї особи (тим більше кількох осіб) виникає після 

вживання їжі, напоїв, невідомої рідини, порошків тощо. Факт отруєння і конкретна отрута 

можуть бути визначені після виконання судово-медичного розтину та відповідних 

лабораторних досліджень. За найменшої схожості на отруєння експерт повинен з’ясовувати: 

 Чи є у цьому випадку отруєння?  

(якщо це питання вирішене позитивно, тоді експерт повинен з’ясувати наступне) 

 Яка отрута спричинила отруєння? 
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 Яким шляхом отрута потрапила в організм (через шлунок, легені тощо)? 

 У якому вигляді отрута потрапила в організм (порошок, газ, розчин ( в якому 

розчиннику)? 

 Яким способом отрута введена в організм – з їжею, напоями, у вигляді ліків тощо? 

 Чи могла отрута потрапити в організм як протиотрута під час лікування отруєння? 

 Якщо отруту визначили після смерті, чи могла вона потрапити в труп після смерті 

і яким саме чином? 

 Яка доза отрути введена? 

 Як швидко після прийому отрути настала смерть? 

 Які зовнішні та внутрішні умови (вік, вага, стан здоров'я, наповненість шлунку та 

ін.) сприяли чи протидіяли отруєнню, зокрема, чи у потерпілої особи була підвищена 

чутливість до цієї отрути чи, навпаки, попереднє звикання? 

 Які наслідки отруєння у потерпілої особи, як вони впливатимуть на її 

працездатність, якщо випадок несмертельний? 

 З якою метою прийнято отруту - з метою самогубства, з необережності, незнання, 

відсутності досвіду (самого потерпілого чи інших осіб), з метою вбивства? 

 Яким чином потерпіла особа або убивця отримали отруту? які обставини без 

чийогось умислу, спричинили введення отрути (у нещасних випадках)? 

 Чи було схоже отруєння ще у кого-небудь, у кого саме, де і коли, і чи існує зв’язок 

із досліджуваним отруєнням? 

 Які профілактичні заходи потрібно здійснити для попередження наступного 

отруєння? 

Отруєння найчастіше є нещасним випадком, рідше самогубством, зовсім рідко – 

вбивством. Передбачити можливість нещасного випадку дуже важко, хоч і можливо, перш за 

все, це уважність на роботі. Наприклад, в аптеці замість звичайних ліків помилково може 

бути видана сильнодіюча речовина, зовні схожа на ліки; помилкова сигнатура на пляшечках; 

абортивні засоби, які пропонуються різними знахарями. Харчові отруєння також є 

категорією нещасних випадків: отруєння грибами, зіпсованою рибою, ковбасою чи 

фальсифікованими продуктами. Отруєння можуть спричинити посуд із пошкодженим 

покриттям, шкідливою (отруйний вміст) полудою. Хімічні речовини, які використовують 

самогубці, як правило, надзвичайно агресивні: луги, кислоти, компоненти сучасного 

пального, сильнодіючі ліки у великих дозах, отруйні сполуки різних промислових хімічних 

технологій. Це стосується, як правило, осіб, добре обізнаних з медициною, фармакологією, 

аналітичною хімією чи хімічним виробництвом, тому на місці події можуть бути книги із 

закладками на певних сторінках рецептурних довідників, підручників, детективної 

літератури. Під час спроби вбивства за допомогою отрути, остання вводиться в організм 

жертви найчастіше з їжею, напоями, шляхом підсипання чи підливання у ліки, введення 

шприцом під виглядом лікування, навмисним передозуванням наркотичного засобу, який 

вживає наркоман, введенням у пряму кишку безпорадним особам свічки з отрутою. 

З огляду на те, що отруєння один із складних видів судово-медичного дослідження, є 

алгоритм його поетапного виконання: 

1. Ознайомлення експерта з матеріалами слідства, що мають значення для з’ясування 

отруєння. 

2. Участь експерта в слідчих діях, насамперед огляді місця події, а також в обшуках, 

допитах потерпілих, медичних працівників, інших свідків. 

3. Вивчення й оцінка клінічної картини отруєння по історії хвороби й інших медичних 

документах. 

4. Дослідження трупу. 

5. Додаткові лабораторні дослідження, у першу чергу, судово-хімічні дослідження 

тканин і органів трупу, блювотних мас, промивних вод шлунку, залишків отруйних речовин; 

гістологічне дослідження внутрішніх органів; обговорення отриманих результатів 

лабораторних досліджень. 

6. Формулювання експертних підсумків. 
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Універсальної класифікації отрут сьогодні практично не існує, проте 

найраціональнішою для судово-медичної практики вважають таку: 

І. Група отрут з переважно місцевою дією (корозійні): 

а) неорганічні (мінеральні) кислоти; 

б) органічні кислоти; 

в) їдкі луги; 

г) фенол (карболова кислота), формалін та інші.  

II. Група отрут з переважно загальною дією (резорбтивні): 

а) деструкційні; 

б) кров'яні; 

з) нервово-функціональні.  

III. Пестициди (отрутохімікати). 

IV. Харчові токсини. 

Судово-медична експертиза трупу з виконанням усіх можливих лабораторних 

досліджень допомагає слідству з’ясувати істинність схожого на отруєння випадку. Перед 

розтином секційний зал потрібно провітрити з метою кращого фіксування специфічного 

запаху. Секційний стіл та інструментарій обмити хімічно нейтральними розчинами чи 

миючими засобами, щоб не внести у труп чи його органи якоїсь отруйної речовини, 

наприклад, тієї самої сулеми. Хімічно чистим має бути і посуд, у який кладуть органи та 

рідини трупу. Повторно ретельно досліджують одяг, на якому в умовах секційного залу 

можна знайти ще якісь не досліджені на місці події речові докази. Описуєть колір шкіри, 

забарвлення трупних плям (яскравий рожево-червоний - отруєння чадним газом (СО), 

коричневий – отруєння метгемоглобінутворюючими отрутами – бертолетова сіль). Жовтий 

відтінок шкіра набуває під час отруєння блідою поганкою і взагалі грибами. Під час отруєн-

ня стрихніном, цикутотоксином трупне заклякання настає швидко і різко виражене, а під час 

отруєння білим фосфором, як правило, не виникає. Хімічні опіки губ, слизової оболонки 

роту, стравоходу, шлунку свідчать про дії корозійних речовин. 

Специфічні прийоми техніки розтину за схожості на отруєння – це безпосередній 

початковий збір максимально великої кількості крові з великих судин і порожнин серця, 

накладання лігатур на вхід та вихід зі шлунку, кількох лігатур на кишківник. Досліджують 

шлунок стосовно харчових мас, фрагментів, а іноді цілих таблеток, які вміщують в окремий 

невеликий хімічний посуд. В іншу банку кладуть тонку і товсту кишки з найбільш змінених 

ділянок – по 1 метру із вмістом. Беруть на дослідження третину печінки з жовчним міхуром, 

який розтинають над банкою. В окрему банку – одну нирку і всю сечу (крім кількох 

мілілітрів для з’ясування щодо алкоголю); якщо сечі немає, беруть обидві нирки. В окремих 

випадках судові токсикологи рекомендують брати третину головного мозку, близько чверті 

легень з найбільш наповнених кров'ю ділянок. Загалом за схожості на отруєння з трупу 

дорослої особи на загальний судово-хімічний аналіз вилучають не менше 2 кілограмів 

внутрішніх органів. Органи кладуть в сухі чисті скляні банки без попереднього обмивання. У 

банку № 1 поміщають шлунок із вмістом; у банку № 2 – по 1 метру тонкої і товстої кишки з 

вмістом, з найбільш змінених відділів; у банку № 3 – не менш 1/3 повнокровних ділянок 

печінки з жовчним міхуром; у банку № 4 – одну нирку і всю сечу; у банку № 5 – 1/3 

головного мозку; у банку № 6 – не менше 2 мілілітрів крові; у банку № 7 – селезінку і 1/4 

частину найбільш повнокрівної ділянки легені. 

 Якщо результат судово-хімічного дослідження позитивний, беруть до уваги те, чи 

могла отрута потрапити в організм особи після смерті або випадково з навколишнього 

середовища, з їжею, ліками. Не можна виключати можливість навмисного вливання отруйної 

речовини після смерті для симуляції суіциду або алкогольного сп’яніння, що можна 

з’ясувати під час дослідження шлунку та інших органів. Важливо також проаналізувати 

вплив конкретної кількості хімічної речовини, можливі технічні помилки, підміну матеріалу. 

Корозійні отрути спричинюють опіки та некрози тканин, а після всмоктування – 

важкі розлади центральної нервової та серцево-судинної систем, порушення дихання, поява у 

сечі великої кількості білка. Причиною смерті найчастіше є шок та асфіксія, якщо є 

роз’їдання стінки шлунку – перитоніт, стравоходу – медіастиніт. Під час дії їдких кислот 
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водневі іони забирають у білків воду, утворюють кислі альбумінати та сухий коагуляцій- ний 

некроз. Картина отруєння будь якими кислотами схожа, диференційній діагностиці 

допомагає судово-токсикологічне дослідження, для цього достатньо надіслати на 

дослідження не всі органи, а лише стравохід, шлунок і проксимальні ділянки кишківника, 

уражені кислотами. Смертельна доза кислоти залежить від концентрації останньої: 

концентрована сірчана кислота близько 5 мілілітрів, азотна – 5–10 мілілітрів, соляна – 10–15 

мілілітрів, оцтова у вигляді есенції – 15–20 мілілітрів. Під час колікваційного некрозу 

тканини стравоходу та шлунку розповзаються під пальцями; найнебезпечнішим 

ускладненням, якщо людина переживе перші години інтоксикації та хімічного шоку, є 

медіастиніт – гнійне ураження середостіння. Фенол діє всією молекулою, а не водневими 

іонами; смертельна доза його близько 10 грамів, але за інтенсивного всмоктування вона 

зменшується вдесятеро.  

Деструктивні отрути – це солі важких металів і група миш’яку. Вони викликають в 

організмі морфологічні зміни від дистрофічних процесів до некрозу. Сам по собі металічний 

миш’як не отруйний, дуже отруйний ангідрид миш’яковистої кислоти у вигляді білих 

грудок, що зовні схожі на фарфор, який часто застосовують для боротьби з гризунами; 

смертельна доза миш’яковистого ангідриду становить 0,1–0,2 грама. Практичне значення 

серед токсичних препаратів ртуті мають сулема, дихлорид. У медицині розчини сулеми ви-

користовують для дезінфекції і можуть бути застосовані помилково чи з метою самогубства, 

хоч їх спеціально фарбують у червоний чи синій колір. У промисловості сулему додають до 

фарб, застосовують у фотографії, як засіб боротьби із сільськогосподарськими шкідниками. 

Смертельна доза сулеми становить 0,2–0,5 грама, за деякими даними ця доза нижча – 0,1–0,3 

грама, іноді з метою самогубства приймають таблетку 0,5–1 грам. Смертельна доза солей 

свинцю досить велика – 20–30 грамів; найчастіше трапляються випадки самогубства шляхом 

прийому свинцевих білил (вуглекислий свинець), клінічна картина неспецифічна – 

блювання, пронос, на розтині – гіперемія слизової шлунка, на якій можна знайти білуваті 

частинки солей свинцю, вміст кишківника і його слизова оболонка темно-коричневі чи 

навіть чорні внаслідок утворення сірчанокислого свинцю із сполуки свинцевих солей і 

сірководню кишківника. Окис вуглецю утворюється за неповного згорання органічних 

речовин, отруює у суміші з іншими газами, наприклад, вихлопні гази, доменні, порохові, в 

останніх окис вуглецю становить майже 50%. Токсична дія окису вуглецю обумовлена 

підвищеною спорідненістю з гемоглобіном (у 200–500 разів більшою, порівняно з киснем). 

Заміщення кисню у гемоглобіні окисом вуглецю з утворенням карбоксигемоглобіну створює 

гіпоксію. Якщо потерпіла особа виживає, за 10–24 години окис вуглецю поступово 

виділяється через легені, тому карбоксигемоглобіну може не бути у трупі. Смерть настає 

внаслідок грубих змін, спричинених отруєнням. Під час судово-медичного дослідження 

спостерігають рожеве забарвлення шкіри, рожево-червоне трупних плям і внутрішніх 

органів, яскраво-червоне крові; дрібні крововиливи у внутрішніх органах, як правило, під 

легеневою плеврою, епікардом; можуть бути ділянки розм’якшення головного мозку. 

Метгемоглобіноутворюючі отрути спочатку руйнують еритроцити, а потім 

утворюють метгемоглобін. Прикладом такої отрути є бертолетова сіль, смертельна доза 

становить 10–20 грамів. Нервово-функціональні отрути діють безпосередньо на центральну 

нервову систему, під час отруєння ними спостерігають характерні симптоми, але вони не 

спричинюють якихось помітних патоморфологічних змін. У судово-медичній практиці 

найчастіші отруєння спиртами (етиловий, метиловий), етиленгліколем (антифриз), 

тетраетилсвинцем. Зрідка бувають отруєння ціанистими сполуками. 

Широко відомий етиловий алкоголь може спричинити смерть у дозі 10–12 грамів у ді-

тей. Смертельна доза для дорослих, за різними авторами, різна: класики судової медицини 

вважають, що це 300–500 грамів, хоча унаслідок звикання вона може бути набагато більшою. 

Вже 3,0‰ (промілє) етилового алкоголю можуть спричинити смерть, а подвоєна кількість є 

абсолютною загрозою для життя. Метиловий алкоголь, або деревний спирт (продукт сухої 

перегонки деревини), за запахом і смаком нагадує етиловий спирт, що призводить до 

трагічних помилок, оскільки смертельна доза становить 30–100 грамів. Зі шлунку і 

кишківника алкоголь у результаті дифузії проникає в стінки, потім у незміненому вигляді в 



 117 

кров. Є дві фази алкогольної інтоксикації: резорбція і елімінація. Під час резорбції 

відбувається всмоктування алкоголю, вміст його в крові збільшується; тривалість цієї фази 

при прийомі натще – 40–60 хвилин, при наповненому шлунку – 1,5–3 години. Ця фаза 

коротша у хронічних алкоголіків і фізичному навантаженні, триваліша – при нервово-

психічному роздратуванні. Швидкість резорбції зменшується, якщо є травма голови, 

оскільки знижується обмін речовин. Після того як рівень алкоголю в крові досяг найвищої 

межі, починається друга фаза – елімінація. Близько 90% алкоголю окислюється, частина 

(10%) виділяється легенями, з сечею, потім калом у незміненому вигляді. У цій фазі рівень 

алкоголю в крові поступово зменшується. Окислювання відбувається в печінці (90%), 

нирках, м'язах. Тривалість фази елімінації залежить від кількості вжитого алкоголю й інших 

причин, але рідко більше 24 годин. При травмі швидкість окислювання зменшується, тому 

алкоголь можна з’ясувати і на другу добу. Для визначення фази алкогольної інтоксикації, у 

якій настала смерть, досліджують кров і сечу. У фазі резорбції рівень алкоголю в сечі 

нижчий, ніж у крові, у якийсь період через 1,5 години він однаковий (фаза дифузної 

рівноваги), а у фазі елімінації - в сечі вищий, ніж у крові. Якщо було багаторазове вживання 

алкоголю або великі перерви між вживанням першої порції алкоголь у крові і сечі може бути 

й в іншому співвідношенні. 

Отруєння опієм і морфіном. Коричнева маса, яку отримують із незрілих головок 

малоазіатського маку, це опій. Як первинна сировина опій містить близько 20 алкалоїдів, 

перш за все морфін (10–20%), діоніну, кодеїну, папаверину, наркотину, героїну та інших 

значно менше. Чистий опій у дозі 2-5 грамів викликає смерть, настію опію - у дозі 20–30 

грамів. Смертельна доза морфіну становить 0,1–0,2 грама під час підшкірного введення, 0,2–

0,4 грама - унаслідок потрапляння до шлунку, найсильніше діє при внутрішньовенному 

введенні - судово-медична казуїстика має приклади, коли наркомани вводили 10–14 грамів 

морфіну. Морфін досить швидко всмоктується, діяти починає вже за 10–15 хвилин після 

ін'єкції, за 20–30 хвилин після параентерального введення. 

Отруєння кокаїном. Кокаїн продукують з листя рослини Erythoxylon coca, яка росте у 

Південній Америці. У медичній практиці застосовують гідрохлорид кокаїну з метою 

знеболення, зазвичай, в очних та отоларингологічних клініках; цей білий порошок, швидко 

розчиняється у воді, може спричинити смерть після введення в шлунок у дозі 1–1,5 грама, 

підшкірно – 0,2–0,3 грама. Найчастіше наркомани з метою досягти ейфорії вводять кокаїн 

ін’єкційно, рідше «нюхають» його. Неконтрольоване збільшення дози призводить до смерті, 

це, як правило, нещасні випадки, іноді – самогубства. 

Найбільш доступними і тому розповсюдженими порівняно з наркотичними є токсичні 

речовини, що спричинюють токсикоманію: кофеїнізм – зловживання кавою, чаєм, його 

відваром (чефір), засоби побутової хімії, наприклад, клей «Момент», ацетон. Підлітки 

вдихають, нюхають речовини, які зумовлюють галюцинації, барвисті чи страшні бачення. 

Після повторних прийомів формується звикання, емоційна залежність та отруєння, аж до 

смертельного результату. 

Харчові отруєння бувають наступними: 

 отруєння токсичними продуктами рослинного чи тваринного походження (певні 

види риб, рослин – плямистий болиголов, красавка та інші); 

 отруєння тимчасово токсичними продуктами (соланін картоплі, ікра риб, слиз їх 

шкіри, ендокринні залози тварин); 

 отруєння харчовими продуктами з різними токсичними домішками, наприклад, 

борошно з домішками кукіля, ріжків, геліотропа; 

 отруєння харчовими продуктами і токсичними забрудненнями, які могли потрапити 

з полуди посуду (солі важких металів), після використання пестицидів (гексахлоран, 

фосфорорганічні сполуки та інші) тощо; 

 харчові отруєння бактеріального походження: 

а) харчові токсикоінфекції, спричинені різними мікробами (сальмонели, паличка 

протея, зеленуватий стрептокок, дизентерійна паличка тощо); 

б) харчові токсикоінфекції, спричинені токсинами мікробів: головним чином, 
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золотистий та білий стафілокок, паличка ботулізму; 

в) харчові мікотоксикози, за яких розлад здоров’я і смерть настають внаслідок 

харчування продуктами, ураженими грибками (ерготизм, фузаріоз). 

Особливості огляду місця події стосовно схожого на смертельне отруєння. 
Необхідно детально та уважно оглянути приміщення, в якому знайдено труп. Беруть до 

уваги, можливе джерело виділення чадного газу, якщо шкіра і трупні плями у померлої 

особи червоного забарвлення; тоді слідчий до початку огляду повинен викликати спеціаліста 

з санітарно-епідеміологічної станції для забору проб повітря. Під час огляду одягу 

найприскіпливіше з’ясовують сліди рідин, порошків, специфічних запахів. Оглядають 

кишені та ділянку території навколо трупу з метою пошуку яких-небудь порошків, 

таблеток,етикеток, ампул, залишків упаковок ліків, голок, шприців, отрутохімікатів у 

фабричних або саморобних упаковках, залишки харчових продуктів (гриби, консерви), інші 

рідини і порожні склянки. 

Під час огляду трупу описують сліди дії їдких отрут (кислоти, луги), потьоки на шкірі 

обличчя, виділення з роту, носа, їх забарвлення, щільність, напрямок, сліди блювоти, крові. 

З’ясовують стан трупних плям, особливо їх забарвлення, оскільки це може бути основою для 

попереднього стверджування про характер отруєння (ціаністі сполуки, метгемоглобін 

утворюючі, оксид вуглецю). Трупне заклякання у вигляді виражених контрактур, 

епістотонусу може бути в результаті отруєння судомними отрутами (стрихнін). 

Шукають речові докази, які свідчать про прийом померлою особою різноманітних 

сполук – оглядають аптечку, туалетну, ванну кімнати, кухню з метою знайти блювотні маси, 

калові виділення; опитують родичів і сусідів про спосіб життя, стан здоров’я потерпілої 

особи перед смертю, місце праці, можливість самогубства. Усі знайдені речові докази 

(банки, блювотні маси, промивні води, інші виділення) вилучають, окремо запаковують і 

скеровують у судово-токсикологічну лабораторію. 

За умови обґрунтованої схожості стосовно смерті внаслідок особливо небезпечної 

інфекції (чума, віспа, холера тощо) лікар-спеціаліст зобов’язаний одразу повідомити про це 

слідчого та разом з ним здійснити заходи щодо ізоляції трупу, негайно повідомити 

керівництво охорони здоров’я області. Учасники огляду події залишаються на місці до 

приїзду проти епідеміологічної служби, яка здійснює евакуацію трупу в спеціальному 

транспорті. 

 

 Завдання для самоконтролю 

 

- Термінологія та види отруєнь. 

- Експертні можливості стосовно факту отруєння, особливості огляду місця події.  

- Етапи комплексного з'ясування дії хімічного чинника. 

- Судово-медична класифікація отрут. 

- Судово-медичне дослідження трупу, специфічні прийоми техніки розтину. 

- Отруєння корозійними, деструктивними, метгемоглобінутворюючими отрутами. 

- Отруєння наркотичними і токсичними речовинами, смертельні дози.  

- Класифікація харчових отруєнь.  
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Додаток до 2.10 

 

 
 

 

 

 

 ОТРУТИ 

            

               

 ЇДКІ 

ОТРУТИ 
 

 КРОВ’ЯНІ 

ОТРУТИ 
 

 ДЕСТРУКТИВНІ 

ОТРУТИ 
 

 ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

ОТРУТИ     

           

 
кислоти  

 
гемоглобінотропні  

 
метали  

 
загальнофункціональні 

    

           

 
луги  

 
гемолітичні  

 
металоїди  

 
цереброспінальні 

    

           

 органічні 

сполуки 
       

 
серцево-нервові 

 
  

         
 

інтракардіальні 
 

 

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОТРУЄННЯ 

Клініко-морфологічна 

класифікація 

отруйних речовин 

їдкі  

(прикіпаючі) 

деструк-

тивні 

кров’яні функціо-

нальні 

Класифікація 

отруєнь 
медичне (меди-

каментозне) 
побу-

тове 
хар-

чове 
звичайне 

(наркоманія) 
профе-

сійне 
отруєння в 

бойових умовах 

Експертне 

ведення  

отруєння 

дані огляду 

місця події 
морфологічна картина  

ушкодження тканин  

і систем організму 

результати 

лабораторних 

досліджень 

аналіз 

слідчих 

матеріалів 

Види лаборатор-

них досліджень 
хіміч-

не 
різні 

видихроматог

рафії 

бота-

нічне 
спектраль-

ний аналіз 

гістоло-

гічне 
бактеріологічне; 

вірусологічне 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОТРУЄНЬ 

      

  

      

ЗА ЧАСОМ ОТРУЄННЯ ЗА МІСЦЕМ ОТРУЄННЯ 

                

гострі  підгострі  хронічні медичні  побутові  виробничі 

            

    ЗА ПРИЧИНОЮ ОТРУЄННЯ  самолікування   

            передозування ліків   

     випадкові 
 

умисні   
алкогольна, наркотична 

інтоксикація 
  

                  

               

     кримінальні  
суіцидальні 

(самоотруєння) 
  

           

     з метою вбивства   

     
з метою спричинення 

безпорадного стану особи 
  

 

 

 
ТОКСИКОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОТРУТ 

 

  

 

 

 
ЗАГАЛЬНА  

ТОКСИЧНА ДІЯ 

ТОКСИЧНІ  

РЕЧОВИНИ 
 

  

    

 нервово-паралітична дія (бронхоспазм, 

задуха, судоми, параліч) 

 фосфороорганічні інсектициди 

(хлорофос, карбофос), нікотин, анабазин, 

БОР* (V-X, зарин)   

    

 шкірно-резорбтивна дія (місцеві запальні і 

некротичні зміни з загальнотоксичними 

резорбтивними явищами) 

 дихлоретан, гексахлоран, БОР (іприт, 

люізит), оцтова есенція, миш’як та його 

сполуки, ртуть (сулема)   

    

 загальнотоксична дія (гіпоксичні судоми, 

кома, набряк мозку, параліч) 

 синильна кислота і її сполуки, чадний 

газ, алкоголь і його сурогати, БОР 

(хлорціан)   

    

 
задушлива дія (токсичний набряк легенів) 

 
окисли азоту, БОР (фосген, дифосген) 

  

    

 сльозогінна та подразнююча дія 

(подразнення поверхневих слизових 

оболонок) 

 хлорпікрин, БОР (С-S, адамсит та ін.), 

випари концентрованих лугів   

    

 психічна дія (порушення психічної 

активності, свідомості) 

 наркотики (кокаїн, опій), атропін, БОР 

(B-Z, LSD-диетиламід лизергинової 

кислоти)   

 

*Примітка: БОР – бойові отруйні речовини 
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КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ І МОЖЛИВИЙ СМЕРТЕЛЬНИЙ НАСЛІДОК ГОСТРОЇ 

ІНТОКСИКАЦІЇ ЕТИЛОВИМ АЛКОГОЛЕМ СТОСОВНО ТОКСИКО-ДИНАМІЧНИХ 

ФАЗ ОТРУЄННЯ 

           

             

токсико-

динамічні фази 

отруєння 

  ПРОСТЕ 

алкогольне 

сп’яніння 

  

зміна форми 

простого 

алкогольного 

сп’яніння 

  

 
черепно-мозкова 

травма 
   

              

пусковий 

механізм 

  ЛЕГКА ступінь 

алкогольного 

сп’яніння 

  
легка ступінь 

алкогольного 

сп’яніння 

 
 

 
гострі 

захворювання 

органів черевної 

порожнини 
 

 

     

              

початкові 

симптоми 

 
 

СЕРЕДНЯ 

ступінь 

алкогольного 

сп’яніння 

 

 середня ступінь 

алкогольного 

сп’яніння 

 

 

 одночасний 

прийом 

медикаментів    

 
 

             

стрес- 

реакція 

 
     надмірне посилення 

чи розвиток 

невластивих розладів, 

порушення 

послідовності їх 

виникнення 

  
попередні 

серцево-судинні 

захворювання 

 

 
          

типовий 

патологічний 

процес 

  
ТЯЖКА 

ступінь 

алкогольного 

сп’яніння 

    

 

захворювання 

ендокринних 

органів 

   

             

екстремальний 

стан 

  алкогольна 

кома 
  коматозний стан    

 

  
захворювання 

органів видільної 

системи 

         

   СМЕРТЬ 
     

 
     

 

КРИВА ВМІСТУ АЛКОГОЛЮ В КРОВІ ЩОДО ФАЗ ЙОГО  

ПЕРЕТВОРЕННЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ 

 

 

 
 

К
о
н
ц
е
н
т
р
а
ц
і
я
 
а
л
к
о
г
о
л
ю
 
в
 
к
р
о
в
і
 

резорбція елімінація 

Час з моменту вживання алкоголю 
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РОЗРАХУНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ КІЛЬКОСТІ ВЖИВАНОГО АЛКОГОЛЮ 
 

1) С0 = Сt + βТ  

2) А = Р · r · С0   

3) А = Р · r · (Сt + βТ) 
 

С0 – найвища концентрація алкоголю (теоретично); 

Сt – концентрація алкоголю у момент дослідження; 

β – зменшення концентрації алкоголю за 1 год (βср. = 0,15%); 

Т – час з моменту вживання алкоголю; 

А – кількість вживаного алкоголю; 

Р – вага тіла; 

r – фактор співвідношення концентрації алкоголю в організмі і крові. 

 

КОРЕЛЯЦІЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕТИЛОВОГО АЛКОГОЛЮ В КРОВІ  

ТА СТУПЕНЯ СП’ЯНІННЯ 

Менше 0,3% - відсутність впливу алкоголю; 

від 0,3 до 0,5% - назначний вплив алкоголю; 

від 0,5 до 1,5% - легкий ступінь сп’яніння; 

від 1,5 до 2,5% - сп’яніння середнього ступеня; 

від 2,5 до 3,0% - сильний ступінь сп’яніння; 

від 3,0 до 5,0% - важке отруєння (сп’яніння) з можливим смертельним наслідком; 

від 5,0 і більше - кома (смертельне отруєння). 

 

ХАРЧОВІ ОТРУЄННЯ 
    

     

ПЕРВІСНЕ (СПРАВЖНЄ)  ВТОРИННЕ (НЕ СПРАВЖНЄ) 
     

 отруєння продуктами рослинного 

або тваринного походження, 

отруйними за природою: деякі види 

риб, рослини або їх частини (цикута, 

плямистий болиголів та ін.); 

 отруєння продуктами, тимчасово 

або частково отруйними (солонін 

картоплі, окремі органи риб) 

  отруєння харчовими продуктами, які містять 

отруйні рослинні домішки (кукіль, гірчак, плевел 

п’янкий, геліотроп і т.д.); 

 отруєння харчовими продуктами, які містять 

хімічні речовини, що потрапили з посуду або 

упаковки (солі важких металів), а також внаслідок 

застосування пестицидів для знешкодження 

шкідників – комах та ін. (гексахлоран, тіофос, 

карбофос тощо) 

ХАРЧОВІ ТОКСИКОІНФЕКЦІЇ, БАКТЕРІАЛЬНІ  

ІНТОКСИКАЦІЇ, МІКОТОКСИКОЗИ 

      

        

Розлади здоров’я внаслідок 

вживання їжі, яка містить 

патогенні мікроби: 

 Розлади здоров’я 

внаслідок вживання 

їжі, ураженої грибами: 

 Інтоксикації внаслідок 

вживання їжі, яка містить 

бактеріальні токсини 

        

 токсикоінфекції, спричинені 

збудниками сальмонельозу; 

 токсикоінфекції, спричинені 

неспецифічними збудниками – 

бактеріями (протей, кишкова і 

паракишкова паличка тощо) 

  ерготизм; 

 фузаріоз; 

 аліментарно-ток-

сична алейкія та ін. 

  ботулізм; 

 стафілококова 

інтоксикація (частіше 

білий та золотистий 

стафілококи) 
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2.11. Судово-медичний огляд (освідування) потерпілих,  

обвинувачених та інших осіб 

 

Судово-медична експертиза живих осіб є складовою судової медицини. У цьому 

розділі вивчають підстави для виконання експертиз, прийоми й методики медичного 

обстеження, основи оцінки отриманих результатів та принципи формулювання підсумків. За 

статистикою, експертизи стосовно живих осіб посідають перше місце у судово-медичній 

практиці; кількість їх майже втричі більша від кількості експертиз щодо трупів. 

Судово-медична експертиза живих осіб виконують згідно Кримінально-

процесуального та Кримінального кодексів України, відповідними «Правилами...», 

затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України № 6 від 17 січня 1995 року. 

В обласних центрах судово-медичну експертизу (обстеження) живих осіб здійснюють 

у спеціальних підрозділах – відділах експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб, де 

працюють фахівці відповідної галузі. У районах експертиза та обстеження живих осіб є 

функціональним обов'язком міжрайонних (районних) судово-медичних експертів, які 

виконують її у спеціальних кімнатах поліклінік. Крім того, за необхідності судово-медична 

експертиза (обстеження) потерпілих може відбутись у лікарнях, судах, місцях позбавлення 

волі чи навіть удома. 

Головні підстави для експертизи живих осіб це: 

- спричинення тілесних ушкоджень; 

- статеві злочини та збочення; 

- з’ясовування віку; 

- спірне батьківство, материнство, схожість на підміну чи викрадення дитини; 

- ототожнення особи; 

- з’ясовування загального стану здоров'я; 

- визначення відсотку втрати працездатності; 

- експертиза рубців як наслідків давніх ушкоджень чи захворювань. 

Найчастіше судово-медичні експерти виконують експертизи стосовно спричинених 

ушкоджень. Тілесні ушкодження це порушення анатомічної будови тканини або 

фізіологічної функції організму під впливом зовнішніх чинників: механічних, фізичних 

(струм), хімічних, біологічних чи психічних. 

Як правило, механічні ушкодження супроводжуються травмами шкіри (синці, 

подряпини, садна), більш глибоких м'яких тканин (рани), кісток і суглобів (переломи, 

вивихи, переломо-вивихи). Крім того, можуть бути відкриті чи закриті ушкодження 

внутрішніх органів (забої, розриви), у тому числі й різні види черепно-мозкової травми. 

Внаслідок біологічних та психічних чинників порушуються загальні функції організму. 

За ступенем тяжкості тілесні ушкодження бувають: 

– тяжкі тілесні ушкодження; 

– тілесні ушкодження середньої тяжкості; 

– легкі тілесні ушкодження. 

Останні, в свою чергу, поділяються на такі, що: 

а) спричиняють короткочасний розлад здоров'я чи незначну стійку втрату 

працездатності; 

б) не спричиняють розладу здоров'я чи стійкої втрати працездатності. 

Кожний ступінь тяжкості тілесних ушкоджень має свої ознаки. Згідно «Правил 

судово-медичного визначення ступеня тяжкості», виділяють шість ознак тяжкого 

тілесного ушкодження: 1) небезпека для життя; 2) втрата органу чи його функції; 3) 

психічна хвороба; 4) розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності понад 

одну третину; 5) переривання вагітності; 6) непоправне знівечення обличчя. 

1. Небезпека для життя. Небезпечними для життя є ушкодження, які в момент 

спричинення чи під час клінічного перебігу загрозливі для життя, і, як правило, закінчуються 

або можуть закінчитися смертю. Загрозливий для життя стан, що розвивається під час 

клінічного перебігу ушкоджень, не залежить від строку їх заподіяння, але має прямий 

причинно-наслідковий зв'язок з ними. Надання під час небезпечних для життя станів 
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медичної допомоги, котра відвертає смерть, не беруть до уваги під час оцінювання ступеня 

тяжкості ушкоджень. 

2. Окрім загрозливих для життя станів, до тяжких тілесних ушкоджень належать такі, 

що спричинили втрату органу чи втрату органом його функції – втрата зору, слуху, 

мовлення, руки, ноги, репродуктивної здатності. 

3. Психічна хвороба це душевне захворювання; ушкодження кваліфікують як тяжке 

тільки тоді, коли воно супроводжується розвитком психічного захворювання, незалежно від 

його тривалості й ступеня виліковності. Діагноз психічного захворювання і причинно-

наслідковий зв'язок з ушкодженням, після якого воно настало, з’ясовують під час 

психіатричної експертизи, згодом ступінь тяжкості тілесного ушкодження оцінюють судово-

медичні експерти згідно підсумків цієї експертизи. 

Реактивні стани, поєднані з ушкодженням (неврози, психози), не вважають 

психічними хворобами. 

4. Розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну 

третину. Розлад здоров'я це безпосередньо поєднаний з ушкодженням хворобливий процес, 

який послідовно розвиваючись, спричинює втрату працездатності. Розміри стійкої 

(постійної) втрати працездатності, поєднаної з ушкодженням, з’ясовують на підставі 

об'єктивних даних і згідно документів, якими керуються у своїй роботі медико-соціальні 

експертні комісії. Хоча у «Правилах...» фігурує цифра 33%, або одна третина, її слід вважати 

умовною, оскільки судово-медичний експерт під час визначення відсотку втрати загальної 

працездатності використовує таблиці медико-соціальних експертних комісій, у яких «крок» 

відсоткової втрати – 5 (відсоток постійної втрати загальної працездатності може становити 5, 

10... 30, 35% тощо, тобто кратний 5). Отже, тяжким тілесним є ушкодження з втратою за-

гальної працездатності на 35 і більше відсотків. 

Стійка (постійна) втрата загальної працездатності це незворотня втрата останньої пов-

ністю або частково. Відсоток стійкої втрати працездатності визначають після повного 

загоєння ушкодження і зникнення хворобливих змін, без стійких наслідків ушкодження 

(рубець, анкілоз, укорочення кінцівки, деформація суглобу тощо). 

5. Переривання вагітності. Ушкодження, яке спричинило переривання вагітності, 

незалежно від її терміну кваліфікують як тяжке, якщо між цим ушкодженням і перериванням 

вагітності є прямий причинний зв'язок. Для з’ясовування такого зв'язку потрібне ретельне 

обстеження потерпілої та вивчення медичної документації, опитування особи стосовно 

обставин травми. 

6. Невиправне знівечення обличчя. Невиправним вважають таке, що потребує для 

свого усунення оперативного втручання (косметична операція). Якщо ж усунення або значне 

зменшення патологічних змін (виражений рубець, деформація, порушення міміки і т. ін.) 

можна досягти консервативними методами лікування, ушкодження вважають виправним. 

Ступінь тяжкості виправних ушкоджень обличчя визначають згідно загальних правил.  

Тілесні ушкодження середньої тяжкості, характеризуються такими ознаками: 1) 

відсутність небезпеки для життя; 2) відсутність інших ознак тяжких тілесних ушкоджень; 3) 

тривалий розлад здоров'я; 4) стійка втрата загальної працездатності менш як на 33%. 

Легкі тілесні ушкодження поділяються на такі, що: 1) спричинили короткочасний 

розлад здоров'я або 2) незначну стійку втрату працездатності; або 3) без наслідків. 

Короткочасним вважають розлад здоров'я, що триває більше шести днів і не менше трьох 

тижнів (21 день).  

На підставі аналізу інформації, з’ясованої під час експертизи, у підсумку судово-

медичний експерт визначає: 

 вид знаряддя чи засобу, яким могли бути спричинені ушкодження (тупий, твердий, 

гострий предмети; дія фізичних, біологічних, психічних чинників тощо); якщо тілесні 

ушкодження різного походження, тоді визначають, чим заподіяне кожне з них; 

 механізм ушкодження; 

 давність спричинення ушкоджень (якщо ушкодження виникли неодночасно, тоді 

визначаються строки виникнення кожного з них); 
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 ступінь тяжкості тілесних ушкоджень із зазначенням кваліфікаційної ознаки: 

небезпека для життя; стійка втрата загальної працездатності чи розлад здоров'я. 

Експертизу статевої належності призначають у випадках, коли треба довести 

правильність статі певної особи - найчастіше під час призову на військову службу, 

отримання паспорту, реєстрацієї шлюбу тощо. Іноді доводиться з’ясовувати статеву 

належність у ранньому дитячому віці, але внаслідок недорозвитку статевих органів. Питання 

про статеву належність вирішуються також стосовно гермафродитизму.  

Інші завдання, які можна вирішити під час експертизи: 

 статева зрілість; 

 здатність до статевих зносин, зачаття або запліднення; 

 вагітність та колишніх пологів; 

 штучне припинення вагітності; 

 стан статевих органів у випадках визначення ступеня стійкої втрати 

працездатності після отриманих тілесних ушкоджень. 

В Україні з’ясовування статевої зрілості осіб жіночої статі найчастіше виконують 

щодо насильницьких статевих актів з особами, які не досягли повноліття, тобто від 14 до 17 

років. Статевою зрілістю вважають такий ступінь розвитку жіночого організму, який 

забезпечує можливість статевого життя, запліднення, вагітності, пологів, годування дитини 

без розладу здоров'я. Безумовно, термін «статева зрілість» має передбачати також 

можливість здійснювати жінкою після пологів материнські функції, а саме, догляд і 

виховання дитини. У ході експертизи внутрішні статеві органи досліджує акушер-гінеколог.  

Зґвалтування це статеві зносини без згоди потерпілої особи, якою може бути як 

жінка, так і чоловік, можуть відбутись: 

1) із застосуванням фізичного насильства; 

 2) із застосуванням психічного примуcу; 

 3) із використанням безпорадного стану.  

З’ясування факту зґвалтування є компетенцією правоохоронних органів. Судово-

медичні експерти вирішують тільки ті питання, котрі сприяють розкриттю злочину, а саме: 

 чи ушкоджена дівоча плівка? як давно, у т.ч. до зґвалтування? 

 чи дозволяє будова плівки можливість здійснення статевого акту без її розриву? 

 які достовірні ознаки вчинення статевого акту? 

 які тілесні ушкодження є на тілі потерпілої особи, їх характер, локалізація та сту-

пінь тяжкості, чи могли вони утворитися під час зґвалтування? 

 які наслідки має статевий акт (вагітність, зараження венеричною хворобою, розлад 

психічного стану і т. ін.)? 

Статеві збочення бувають двох видів; перший стосується об'єкту статевого потягу: 

а) розбещення; б) гомосексуалізм; мужолозтво; лесбійська любов; в) зоофілія (статеві акти із 

свійськими тваринами); г) некрофілія (статеві акти з мерцями) і деякі інші; до другого 

різновиду належать незвичні способи отримання статевого задоволення: а) садизм; б) мазо-

хізм; в) фетишизм, а також статеві акти з жінкою у пряму кишку чи в рот. 

Такі статеві збочення, як зоофілія (содомія, скотолозтво), некрофілія, мазохізм, 

фетишизм (отримання статевого задоволення шляхом погладжування, цілування, 

облизування одягу осіб протилежної статі) визначають лікарі-психіатри, карної 

відповідальності за них не передбачено. 

Садизм – статеве збочення із спричиненням партнерові болю (кусання молочних 

залоз, припікання сигаретами, щипання, подряпання і т.ін.). Найчастіше ушкодження 

локалізуються на вторинних статевих органах та навколо них. Судово-медичний експерт 

з’ясовує ушкодження, визначає їх характер, механізм і час виникнення, одномоментність чи 

систематичність; крім того, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, як правило, за тривалістю 

розладу здоров'я. 

 Судово-медичну експертизу стосовно факту пологів і строку, коли вони відбулися, 

доводиться здійснювати у випадках, коли жінку підозрюють у вчиненні дитиновбивства або 

викраденні і присвоєнні дитини; у випадках симуляції вагітності чи пологів тощо. Зазвичай, 
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такі експертизи виконують разом з акушером-гінекологом, або залучають його як 

консультанта. 

Судово-медична експертиза щодо стану здоров'я відбувається у таких випадках: 

– заява взятої під варту особи про те, що за станом здоров'я вона не може 

утримуватись у слідчому ізоляторі; 

– відмова особи від явки до слідчого або до суду внаслідок незадовільного стану 

здоров'я, підтвердженого медичними довідками, але такими, що викликають сумнів у 

судово-слідчих органів; 

– стан здоров'я призивників, які відмовляються від військової служби через хвороби; 

– відмова від роботи ув'язненого через тяжке захворювання; 

– у справах цивільного позову про необхідність санаторно-курортного лікування чи 

додаткового харчування; 

– ухилення від роботи (нібито за станом здоров'я) злісних неплатників аліментів і у 

деяких інших справах. 

Цей вид експертизи потребує участі лікарів різних спеціальностей, тому виконується 

комісією. 

Судово-медичному експерту досить часто доводиться стикатися з ситуаціями, коли 

людина намагається сфальсифікувати свої ушкодження чи хвороби у різних формах: 

симуляція і дисимуляція, агравація і дезагравація, штучні хвороби та самоушкодження. 
Особа, яка симулює удавану хворобу, завжди має корисливу мету, наприклад, небажання 

служити в армії, займатися суспільно корисною працею або намагання отримати додаткові 

матеріальні блага. Завдання судово-медичної експертизи полягає у тому, щоб об'єктивним 

діагнозом спростувати захворювання у обстежуваного, на яке він посилається. Симуляція 

може бути умисною та патологічною. Остання найчастіше властива хворим істерією, є 

проявом цієї хвороби, тому потребує лікування, а не карної відповідальності. Умисно 

симулюють нервово-психічні, соматичні захворювання, розлад органів чуття, а також окремі 

симптоми хвороб. Із психічних захворювань частіше симулюють епілепсію з удаванням 

нападів, маніакально-депресивний психоз, недоумкуватість. Для розпізнавання симуляції 

хворіб необхідне обстеження осіб досвідченими психіатрами у стаціонарах 

психоневрологічних диспансерів. 

Дисимуляція і дезагравація – явища протилежні симуляції та агравації. Частіше до 

дисимуляції вдається злочинець, який отримав під час вчинення ним злочину ушкодження, 

дослідження яких може свідчити про протиправні дії особи. У таких випадках обстежуваний 

або зовсім заперечує ушкодження, або стверджує, що вони не поєднані із злочином, в якому 

його підозрюють. Дисимуляція буває, коли жінка, яку підозрюють у дитиновбивстві чи 

кримінальному аборті, взагалі заперечує факт своєї вагітності. Дисимуляцію спостерігають у 

хворих венеричними хворобами, котрі карно відповідають за умисне зараження партнера, і, 

як правило, заперечують свою інформованість про хворобу. 

Самоушкодження – умисне спричинення шкоди своєму здоров'ю різними способами: 

а) спричиненням штучних хвороб; 

б) приховуванням захворювання або умисної відмови від лікування, або активного 

впливу на процес захворювання з метою обтяжити хворобу та відтермінувати одужання; 

в) спричиненням механічних ушкоджень вогнепальними, тупими та гострими 

предметами. 

В основі самоушкоджень - корислива мета: ухилитись від служби в армії чи від взяття 

під варту; дострокове звільнення по хворобі. В армії, зазвичай, симулюють ті хвороби, які 

перелічені в реєстрі протипоказань для військової служби. 

Штучні хвороби – умисно спричинені застосуванням фізичних, хімічних і біологічних 

чинників або їх комбінації. Хімічний фактор це, як правило, систематичний прийом або 

передозування лікарських засобів, наприклад, досить тривалий прийом ефедрину або 

мезатону зумовлює спочатку гіпертензію, згодом - гіпертонічну хворобу. 

Судово-медична експертиза стосовно з’ясовування віку буває у тих випадках, коли 

документи, в яких зафіксована дата народження (паспорт, свідоцтво про народження) 

втрачені, наприклад, під час війни, стихійного лиха, несподіваного раптового переселення з 
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місця постійного проживання; інколи такі документи приховують навмисно, щоб уникнути 

кримінальної відповідальності, служби у збройних силах і таке інше. 

Особливості огляду місця події стосовно статевих злочинів. Детально описують 

приміщення чи ділянку території місцевості, розташування та позу трупу (колінно-ліктьова, 

розсунені ноги, інші специфічні особливості). Оглядають одяг, зазначають його стан, 

відсутність натільної білизни, ушкодження тканин одягу, простирадл, ковдр тощо і 

просочення їх рідинами, схожими на кров, сперму. Усі речові докази вилучають, скеровують 

у спеціальні судово-медичні лабораторії. Детально оглядають та записують у «Протокол 

огляду місця події…» про ушкодження тіла (садна, крововиливи, подряпини) на верхніх і 

нижніх кінцівках, у ділянці статевих органів, молочних залоз, шиї, обличчя, які свідчать про 

боротьбу чи самозахист. 

 

 Завдання для самоконтролю 

 

- Особливості судово-медичної експертизи (освідування) живих осіб згідно чинного 

законодавства України. 

- Кваліфікація тілесних ушкоджень згідно Кримінального кодексу України та правила 

з’ясовування ступеня тяжкості. 

- Експертиза статевої належності та статевої зрілості осіб. 

- Юридичний та медичний аспект статевої недоторканості особи, зґвалтування, 

статевого збочення. 

- Експертиза стану здоров’я та віку особи. 

- Експертні можливості стосовно симуляції, дисимуляції, дезагравації, 

самоушкодження, штучних хвороб. 

Витяги з нормативних документів: 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Стаття 152. Зґвалтування 

«1. Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, 

погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, - …» 

 

Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом 

«1. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням 

фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану 

потерпілої особи, - … 

3. Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи до малолітнього, якщо воно 

спричинило особливо тяжкі наслідки, - …» 

 

Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв‘язок 

«1. Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв‘язок природним або 

неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріального або службово 

залежні, - …» 

 

Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості 

«1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, - … 

 2. Ті самі дії, вчинені батьком, матір‘ю або особою, що їх замінює, або якщо вони 

спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, - …» 

 

Стаття 156. Розбещення неповнолітніх 

«1. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - … 

2. Ті ж самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір‘ю або особою що 

їх замінює, - …» 
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Додаток до 2.11 

 

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА СТОСОВНО ЖИВИХ ОСІБ 

  

     

ЕКСПЕРТИЗА УШКОДЖЕНЬ І 

ХВОРОБ 

   ЕКСПЕРТИЗА СТАТЕВИХ 

СТАНІВ 

  

з’ясування: 

 характеру та ступеня тяжкості 

шкоди здоров’ю; 

 стійкої втрати загальної 

працездатності; 

 агравації та дезагравації в 

результаті ушкоджень, хвороб; 

 штучних хвороб; 

 штучно викликаних ушкоджень; 

 рубців та наслідків ушкоджень та 

захворювань; 

 зараження венеричною хворобою, 

ВІЛ-інфекцією; 

 психічного стану; 

 загального стану здоров’я 

визначення: 

 спірного статевого стану 

(гермафро-дитизм); 

 статевої зрілості; 

 незайманості та статевого 

злягання у минулому; 

 статевої здатності у жінки до 

злягання, до запліднення; 

 статевої здатності у чоловіків до 

злягання, до запліднення; 

 вагітності; 

 аборту; 

 пологів недавніх, давніх; 

 спірного батьківства, 

материнства 

     

ЕКСПЕРТИЗА ЩОДО СТАТЕВИХ 

ЗЛОЧИНІВ 

 ЕКСПЕРТИЗА ЩОДО ІНШОГО 

СТАНУ ОСОБИ 

     

з’ясування: 

 насильного статевого акту (згвалтування); 

 розбещення (відносно неповнолітніх); 

 розтління осіб, які не досягли статевої 

зрілості; 

 насильного мужоложства; 

 лесбійства 

 визначення: 

 віку; 

 ідентифікації особи (ототожнення); 

 ступеня алкогольного сп’яніння; 

 стану здоров’я 

 
 

ПОСЛІДОВНИЙ ОПИС УШКОДЖЕННЯ 
  

місце розташування 
  

вид ушкодження 
  

форма ушкодження 
  

розміри ушкодження 
  

стан поверхні ушкодження 
  

сторонні втручання 
  

стан оточуючих тканин 
  

інші властивості 
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ПОБУДОВА ПІДСУМКІВ СТОСОВНО СТУПЕНЯ 

ТЯЖКОСТІ СПРИЧИНЕНОЇ ШКОДИ ЗДОРОВ’Ю 
  

з’ясування спричиненої шкоди здоров’ю 
  

медична характеристика ушкодження 
  

ознаки, які визначають ступінь тяжкості спричиненої шкоди здоров’ю 
   

небезпека  

для життя 

 наслідки спричиненої шкоди здоров’ю: 

 втрата зору, слуху або якого-небудь органу, чи втрата його функцій; 

 психічний розлад; 

 розлад здоров’я, поєднаний із значною стійкою втратою загальної 

працездатності; 

 повна втрата професійної працездатності; 

 переривання вагітності; 

  непоправне знівечення обличчя 

  

   

ПІДСУМКИ 
    

ТЯЖКА ШКОДА 

ЗДОРОВ’Ю 

 СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ 

ШКОДА ЗДОРОВ’Ю 

 ЛЕГКА ШКОДА 

ЗДОРОВ’Ю 

 

І. варіанти за клінічною ознакою: 

 повна працездатність; 

 повна непрацездатність; 

 часткова (залишкова) працездатність 

 ІІ. варіанти за об’ємом робочих функцій: 

 спеціальна працездатність; 

 професійна працездатність; 

 властивість самообслуговування 
     

IV. варіанти інвалідності 

праці: 

 травматична 

інвалідність; 

 професійна 

інвалідність; 

 загальна інвалідність 

 КЛАСИФІКАЦІЯ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

 ІІІ. варіанти за тривалістю: 

 тимчасова втрата 

працездатності; 

 стійка втрата 

працездатності 

  

  

IV. варіанти загальної 

інвалідності: 

 інвалідність дитинства; 

 інвалідність випадку; 

 інвалідність праці; 

 інвалідність війни 

  

 

 

ЕКСПЕРТИЗА СТОСОВНО СТАТЕВОГО СТАНУ 

             

з’ясування 

статевої 

зрілості 

 

визначення 

статевої 

недоторканості 

   

визначення 

репродуктивної 

здатності 

 

визначення  

статевого стану 

(гермафродитизм) 

         

  У ЖІНОК 
   

У ЧОЛОВІКІВ   
   

             

здатність до 

зачаття 
 

здатність до 

статевого 

зляганя 

 
здатність до 

запліднення 
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 ГОЛОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ 

ВТРАЧЕНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ  

  

 Працездатний свідок або непрацездатний? 

 

  

 Якщо непрацездатний, чи є непрацездатність тимчасовою або стійкою? 

 

  

 Який ступінь стійкої втрати працездатності і чим він обґрунтований? 

 

  

 Які причини непрацездатності? 

 

  

 Які заходи потрібні для відновлення працездатності особи? 

 

  

 Які трудові функції доступні свідку і які трудові рекомендації? 

 

  

 Який термін повторного освідування? 

 

 
  

ЕКСПЕРТИЗА СТОСОВНО ЗГВАЛТУВАННЯ 
   

              

Етап 

експертизи 
 з’ясування ознак статевого акту в минулому  

з’ясування 

ушкоджень 

на тілі 

                 

Експертні дії  
огляд зовнішніх 

статевих органів 
 

огляд дівочої 

перетинки 
 

забір 

вмісту 

піхви для 

з’ясування 

сперми 

 

огляд 

отвору 

відхідника 

   

                 

Об’єкти та 

методики 

дослідження 

 

великі статеві губи 

 

форма дівочої 

перетинки 
 

нанесення 

вмісту 

піхви на 

тампон 

 
локалізація 

ушкоджень 
 

локалізація 

клітор характер 

отвір сечовивідного 

каналу 

висота дівочої 

перетинки 

механізм 

давність 

 

вуздечка та 

човнеподібна ямка  

природні виїмки 

 

нанесення 

мазків на 

скло 

 

забір 

мазків з 

прямої 

кишки 

 
ступінь 

тяжкості 
діаметр отвору 

дівочої перетинки глибина та ширина 

піхви   локалізація 

ушкоджень дівочої 

перетинки 

         

 характеристика 

слизової оболонки 

піхви 

          

           
крововиливи у 

перетинці 
характеристика 

виділень зі статевих 

органів 
характер країв 

розриву 
           

  глибина розриву 

    давність розриву          

    кільце скорочення 

перетинки 
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ЕКСПЕРТИЗА СТОСОВНО СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ 

   

                       

Критерії 

 загальний 

фізичний 

розвиток 

 
розвиток 

зовнішніх 

статевих 

органів 

 здатність 

до 

злягання 

 здатність до 

зачаття (для 

жінок) 

 
здатність 

до вино-

шування 

плоду 

 
здатність 

до пологів 

 
здатність 

до виго-

довування 

дитини 
       

                     

Експер-

тні 

ознаки 

 

антропо-

метричні 

дані 

   

розвиток 

зовнішніх 

статевих 

ознак 

 
терміни 

менструації 
 

стан тіла 

матки 
 

розміри 

тазу між 

вертелами 

  

 

антропо-

скопічні 

дані 

   
розвиток 

піхви 
 

характер 

менстру-

ального 

циклу 

 

стан 

шийки 

матки 

 

розміри 

тазу між 

остями 

  

 

вторинні 

статеві 

ознаки 

      

розвиток і 

положення 

матки 

 

віковий 

розвиток 

матки 

 

розміри 

тазу між 

гребінцями 

кульшових 

кісток 

  

               

розміри 

зовнішньої 

кон’югати 

  

                     

 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА СУДОВО-МЕДИЧНОЇ  

ЕКСПЕРТИЗИ САМОУШКОДЖЕНЬ 

 

матеріали 

кримінальної 

справи 

 медичні документи  
судово-медичне 

обстеження 
 

дослідження 

речових 

доказів  
анамнез 

об‘єктивні 

дані 

 
дослід 

об‘єктивні 

дані 

 

       

           

версія підозрюваного 

(слідчі дії) 
 

з‘ясування умов, механізму і давності 

ушкоджень (висновки експертів) 

          

   безпосереднє співставлення     

          

  співставлення в процесі слідчого експерименту   
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 КЛАСИФІКАЦІЯ ШТУЧНИХ І УДАВАНИХ ХВОРОБ 

            

 
СИМУЛЯЦІЯ  

 
АГРАВАЦІЯ   

 
САМОУШКОДЖЕННЯ 

   

         

 
симуляція окремих 

симптомів 
 

 перебільшення 

симптомів існуючого 

захворювання 

  
 

самоушкодження за допо-

могою вогнестрільної зброї    

 
симуляція хвороб 

легенів  

 
 

 

 

 самоушкодження за 

допомогою гострих, ріжучих 

та колючих знарядь 
 

ДЕЗАГРАВАЦІЯ 

   
симуляція хвороб 

серця 

 

 

 

 
зменшення симптомів 

або спростування 

результатів лікування чи 

покращення результатів 

  

 самоушкодження за допомо-

гою транспортних засобів 

симуляція розладу 

слуху та мовлення 
 

 
інші форми умисних 

ушкоджень кісток, штучні 

захворювання суглобів 

 
 

 
симуляція розладу 

зору 

      

      
 

умисне відмороження 
 

 симуляція 

невропатологічних 

симптомів 

     

 
умисне охолодження тіла 

 

 
штучне виснаження 

організму  

 
симуляція психічних 

розладів 
     

 
солеїдство 

 

 штучне захворювання легень 
 

       
 

штучна діарея 
 

       
 

штучні хірургічні хвороби 
 

       
 штучне захворювання шкіри 

та підшкірної тканини  

       
 самоушкодження в 

порожнині носу  

       
 самоушкодження в 

порожнині роту  

       
 самоушкодження в ділянці 

органів зору  

       
 штучне захворювання 

сечостатевої системи  

 

 



 133 

 

І. СИМУЛЯЦІЯ: 

 напад з метою пограбування для приховання 

розтрати, службового зловживання і т.д.; 

 терористичного акту для придбання 

винагороди або хибного авторитету; 

 зґвалтування – за мотивами помсти або 

шантажу; 

 за іншими мотивами 

 ІІ. СИМУЛЯЦІЯ НЕЩАСНОГО 

ВИПАДКУ: 

 для придбання винагороди, страхової 

премії і т.д.; 

 для приховання злочину (наприклад, 

вбивства); 

 для ухилення від військової служби 

   

V. ДИСИМУЛЯЦІЯ ХВОРОБЛИВИХ 

СТАНІВ: 

 для поступлення на роботу, до якої 

людина за фізичним станом не 

придатна; 

 для страхування життя або 

здоров’я; 

 для вступу на військову службу або 

для того, щоб запобігти звільненню в 

запас 

 

ФОРМА 

ОБМАНУ І 

ХИБНОГО 

ЗОБРА-

ЖЕННЯ 

ДІЙСНОСТІ 

 ІІІ. СИМУЛЯЦІЯ 

САМОГУБСТВА: 

 для приховання злочину 

(вбивства); 

 з метою шантажу, 

вимагання, помсти; 

 з метою ухилення від 

військової служби 

  

  

IV. СИМУЛЯЦІЯ, АГРАВАЦІЯ ХВОРОБ І САМОУШКОДЖЕННЯ: 

 для придбання допомоги, страхової пенсії, пенсії або звільнення від роботи у 

застрахованих; 

 для пом’якшення покарання, скерування в лікарню або звільнення підсудних, в’язнів від 

робіт, або тих, які виконують виправні роботи; 

 для ухилення від військової служби військовозобов’язаних, військовослужбовців 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ СПОСОБІВ УХИЛЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ ОБОВ‘ЯЗКІВ, 

ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ 

      

ЗА ВІКОМ  ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я 

      

симуляція віку   
способи, поєднані із спричиненням 

шкоди здоров‘ю (самоушкодження) 
підробка документів про вік   

    

способи, не поєднані із спричиненням  

шкоди здоров’ю 

   

 внаслідок механічної травми: 

- вогнепальною зброєю; 

- тупим предметом; 

- гострим знаряддям; 

- транспортними засобами; 

- іншими засобами 

    

симуляція хвороби: 

- без використання 

будь-яких засобів; 

- з використанням 

будь-яких засобів, що 

не причиняють шкоди 

здоров’ю. 

агравація 

підробка 

медичних 

документів 

 

 

 

 

   

 штучне відтворення хвороби: 

- шляхом штучного збільшення 

ступеня важкості вже існуючого 

розладу здоров’я (дисимуляція); 

- без використання будь-яких 

засобів; 

- з використанням різних засобів: 

а) фізичних чинників; 

б) хімічних речовин; 

в) біологічних засобів. 
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2.12. Судово-медичне дослідження речових доказів біологічного походження 

 

Згідно статті 78 Кримінально-процесуального кодексу України речовими доказами є 

предмети, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були 

об'єктом злочинних дій; гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, і всі інші 

предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для 

спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності. 

Вже з терміну «речові докази» очевидно, що їх більшість має досліджуватись у лабо-

раторних відділеннях бюро судово-медичної експертизи. Частина речових доказів 

криміналістичного характеру, це такі, що сприяють: з’ясовуванню характера ушкодження, 

механізму травми; ототожненню особи, наприклад, методом зіставлення рентгенограм 

черепу померлої особи з її зажиттєвою фотографією; визначенню конкретного знаряддя 

злочину (сокира чи ніж, якими вчинене вбивство, можуть бути ототожнені за «трасами» на 

кістках і хрящах від зазубрених лез) та інші. Такі речові докази досліджують у медично-

криміналістичних відділеннях. 

Інша група речових доказів біологічного походження - виділення організму людини 

чи тварини або частини їх органів і тканин, це кров, сперма, волосся, слина, піт, потожирові 

нашарування, сльози, молоко, молозиво, лохії, навколоплідні води, вагінальні виділення, 

сироподібна змазка, меконій, сеча, а також нігті, кістки, частинки шкіри, м'язової тканини, 

мозку та інших внутрішніх органів. Ці докази біологічного походження досліджують в 

імунологічних і цитологічних відділеннях, де працюють фахівці, котрі після закінчення 

медичних вищих навчальних закладів отримали спеціальність судово-медичних експертів 

через інтернатуру, а згодом спеціалізацію з судово-медичної імунології, цитології. 

Оскільки судово-медичний експерт або лікар-експерт допомагають слідчому у 

пошуку слідів біологічного походження, вони повинні добре знати, де ці сліди шукати та 

який вигляд вони можуть мати: 

– якщо через спричинені рани витекла велика кількість крові, тоді на місці події 

утворюються калюжі, після всмоктування та висихання яких на великій площі залишаються 

темно-коричневі кірки; 

– внаслідок падіння крапель крові на горизонтальну площину утворюються плями 

(якщо краплі падають з незначної висоти, плями будуть круглими, із збільшенням висоти 

падіння краї плям стають зазубреними, врешті-решт плями будуть зірчасті); 

– плями від бризків з предмету, що рухається, чи внаслідок падіння крапель на похилу 

площину будуть схожі на «знак оклику», їх гострі кінці вказуватимуть напрямок руху 

предмета, з якого падали бризки, а на похилій площині гострі кінці будуть спрямовані вниз; 

– потьоки на вертикальних і похилих поверхнях характеризуються тим, що їх нижня 

частина завжди товстіша і темніша за верхню; 

– помарки та мазки утворюються після витирання вкритих кров'ю рук чи знарядь 

травми в рушники, ганчірки або внаслідок притиснення до них предметів, забруднених 

кров'ю; 

– внаслідок притиснення вкритих кров'ю рук, ніг чи взуття до якихось площин чи 

предметів утворюються відбитки, за якими іноді можна ототожнити особу; 

– плями, які просочують одяг, тканину меблів, килими й таке інше, можуть 

утворитися в результаті попадання на них значної кількості крові. 

Сліди спермальної рідини, найчастіше у випадках зґвалтування або розпусних дій, 

шукають на постілі (ковдра, простирадло); одязі потерпілої особи, особливо на білизні; тілі 

зґвалтованої (на шкірі живота, лобка, стегон). Інколи сліди сперми вдається побачити на 

місці вчинення статевого злочину – у парку, лісі тощо, якщо потерпіла особа точно вказує 

таке місце. Підсохлі спермальні плями мають білястий колір, тканинам ці виділення надають 

щільність накрохмаленої білизни і помітніші на темних тканинах і предметах. 

За необхідності використовуєть ртутно-кварцову лампу, у променях якої спермальні 

плями біло-блакитної флюоресценції. Білизну з слідами схожими на сперму забирають 

цілком; з ґрунту зрізають тонкий шар, з тіла особи роблять змиви на марлю фізіологічним 

розчином або водою. Вагінальний вміст беруть на марлеві тампони, з яких відразу ж готують 
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мазки на предметне скло. Змиви і тампони обов'язково скеровують на дослідження 

висушеними та з контролем марлі. 

Волосся має значення як речовий доказ у разі вчинення тяжких злочинів (вбивство, 

зґвалтування,спричинення тяжких тілесних ушкоджень). З місця події вилучають як 

поодинокі волосини, так і пучки. Важливим речовим доказом є волосся в руках жертви, на 

білизні зґвалтованої і т. ін., оскільки воно може належати злочинцеві. Волосся від потерпілої 

особи інколи знаходять на одязі підозрюваного. Забирати волосся можна або пальцями, або 

пінцетом з гумовими наконечниками, щоб не пошкодити об'єкти. Кожну волосину, знайдену 

окремо, вміщують в окремий конверт або чистий папір, складений як упаковка аптечного 

порошку; пучки волосся вилучають разом. На кожному конверті чи пакеті пишуть про місце 

виявлення волосся, його можливе відношення до вчиненого злочину; зразки волосся беруть у 

жертви та підозрюваної особи; з трупів волосся виривають, у живих осіб зрізають ножицями; 

на голові зразки беруть по 8–10 волосин з п'яти ділянок: лобної, тім'яної, потиличної і двох 

скроневих. 

Скеровуючи речові докази з плямами, схожими на кров, на дослідження слідчий 

формулює такі питання до експерта: 

 чи є сліди крові на вилучених предметах? 

 якщо кров з’ясована, яке її походження (від людини чи тварини, останньої якої 

саме)? 

 чи можна з’ясувати належність крові конкретній особі? 

Також слідчі можуть отримати інформацію про інші деталі злочину: 

 кровотечею з якої ділянки організму утворені сліди; 

 це кров чоловіка чи жінки; 

 кров дорослої особи чи новонародженої; 

 чи можуть сліди бути утворені кров’ю вагітної або породіллі; 

 якою кількістю крові утвореий слід; 

 як давно утворені сліди крові; 

 кров живої особи чи трупу; 

 який механізм слідів крові та деякі інші. 

Поширеним є спектральний метод дослідження крові – отримати абсорбційні 

спектри похідних гемоглобіну. Найбільшу спектральну чутливість мають похідні 

гемоглобіну – гемохромоген та гематопорфірин. Гемохромоген отримують шляхом обробки 

крові 33% розчином КОН та відновника (гідросульфіт натрію чи іншого). За кілька хвилин 

під мікроскопом у препараті знаходять круглі червоно-оранжеві утворення гемохромогену. 

Під час дослідження цих куль за допомогою мікроспектронасадки «АУ-16» отримують 

спектр гемо хромогену з двома смугами поглинання у жовто-зеленій частині спектру між 

лініями Фраунгофера Д і Є: ліва – вузька смуга інтенсивно-чорного кольору, а права ширша 

темно-сірого кольору. 

Якщо з’ясовано, що у слідах на предметах є кров, переходять до визначення її видової 

належності. Досить часто підозрювана особа, не спростовуючи знаходження плям крові на 

одязі чи інших предметах, стверджує, що це кров свійських або диких тварин, птахів. Для до-

слідження застосовують імунологічні реакції, що дозволяють визначити належність не 

конкретно стосовно крові, а білку - реакції преципітації, анафілаксії та зв'язування 

комплемента. Найбільшого поширення у судово-медичній експертній практиці набула 

реакція преципітації, яка полягає в утворенні осаду на межі двох середовищ – преципітину та 

преципітиногену. Преципітином є сироватка від тварин (кріль, вівця), парентерально 

імунізованих сироваткою крові людини або тварини, на білок якої потрібно отримати 

преципітуючу сироватку. Преципітиноген – кров людини чи досліджуваної тварини або 

витяжка з плями крові тваринного походження. Феномен реакції преципітації відкритий Ф. 

Я. Чистовичем (1899) і запропонований до застосування у судово-медичній експертизі 

Уленгутом (1901). Таким чином, на основі результатів двох досліджень – з’ясування крові та 

видової належності білку судово-медичний експерт може стверджувати про походження 

плями крові від людини чи конкретної тварини. 
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Для визначення можливості походження крові від конкретної особи відомі і можуть 

досліджуватись численні антигени еритроцитарних, сироваткових і ферментних систем крові 

людини, котрі успадковуються від батьків. Антигени еритроцитарних систем це: 

– АВО – ізосерологічна система, що обумовлює групову належність крові; комбінації 

антигенів А, В, О (Н) та сироваткових ізогем аглютинінів L і В утворюють чотири групи 

крові; 

– МN – ізосерологічна система, яка обумовлює типову належність крові; фактори цієї 

системи у різних комбінаціях утворюють дев'ять сполучень; 

– Резус (Rh)-система налічує шість основних факторів (С, Д, Є – резус-позитивні) і (с, 

d, е – резус-негативні). 

Крім того, відомі такі еритроцитарні системи: Кеолл (К), Кідд (Jk) Фаффів (Fy), Дієго 

(Diego), Льюїс (Le), Ласерн (Lu). 

Одночасно з еритроцитарними системами для диференціювання крові застосовують: 

– сироваткові системи (гаптоглобін, гетаглобулін (Gm), ліпопротеїни (Аg), 

групоспецифічний компонент (Gс); 

– лейкоцитарну систему, що нараховує кілька десятків антигенів; 

– ферментну систему (у судово-медичній експертній практиці – з’ясовування 

ізоферментів); кислої фосфатази, еритроцитів, холінестерази, фостдегідрогенази. 

Рідку кров досить часто доводиться досліджувати у випадках спірного батьківства, 

материнства, підміни або викрадення дітей. Для таких потреб використовуєть 

генотипоскопічний метод походження дитини від конкретних батьків. Метод можна 

застосовувати під час експертизи крові чи інших тканин. Перші спроби ідентифікації цим 

способом виконав англійський учений А. Дж. Джеффрейсон у середині 80-х років ХХ 

століття. Метод базується на тому, що дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) як носій 

спадкової інформації має індивідуальну будову окремих ділянок своєї молекули. Ці ділянки 

названі гіперваріабельними. Структури ДНК розміщуються в ядрах клітин і складаються з 

молекул. Спадкова інформація молекул ДНК, а отже, і будова гіперваріабельних ділянок, 

властива не тільки крові, а й іншим органам і тканинам тіла конкретної людини; ці ділянки 

зберігаються упродовж всього життя; однакові тільки в однояйцевих близнят. Тому, метод 

генотипоскопічної ідентифікації найбільш універсальний.  

Для вирішення питання про кількість крові, що утворила слід на місці пригоди, може 

бути застосована методика Штрассмана–Цімке. Беруть, наприклад, один кубічний дециметр 

ґрунту, просоченого кров'ю, і поблизу такий самий об'єм грунту без крові, за умови, що 

грунт однакового складу й щільності. Обидві проби висушують у термостаті до постійної 

ваги; різниця ваги проб буває внаслідок сухої крові в одній з них. Згодом визначають увесь 

об'єм ґрунту, просоченого кров'ю (один літр крові утворює 221 грам сухого залишку). 

Сперму можна досліджувати у рідкому стані (нативна), як правило, під час вирішення 

питання про можливість запліднення та стосовно аліментних справ, частіше досліджують 

плями сперми у справах про зґвалтування та розбещення, виконують їх в імунологічних 

відділеннях. Наприклад, суміш йоду та йодистого калію із зішкрібком плями утворюють 

кристали йодхоліну - коричневі, з роздвоєними кінцями (реакція Флоранса). Для визначення 

спермального походження плями необхідно мікроскопічним шляхом знайти хоча б один ці-

лий сперматозоїд.  

Для оцінки ступеня видільництва здійснюють паралельні дослідження слини, 

отримані від живих осіб, відцентрифуговані та висушені на марлі (від трупів замість слини 

досліджують жовч). Слину, зазвичай, досліджують на недопалках, конвертах, якщо їх 

заклеювали за допомогою слини, та на предметах, які могли б слугувати кляпами; у темному 

приміщенні в ультрафіолетових променях слина дає біле світіння; cтверджувати про те, що є 

слина, необхідно визначивши птіалін, який у ній міститься (птіалін у вигляді витяжки з 

плями слини руйнує крохмаль, внаслідок чого останній втрачає властивість давати синє за-

барвлення з розчином люголя). 

Піт досліджують реакцією на амінокислоту – серін, а сечу – на креатинін. 

Видову належність дрібних частинок кісткової тканини можна з’ясовувати по реакції 

преципітації, а спаленої кістки – за розмірами кісткових лакун та їх кількістю на одиницю 
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площі. 

Для достовірної відповіді на питання слідчого нерідко потрібно використовувати 

методи, що потребують глибоких знань не тільки в галузі судової медицини, а й інших наук, 

зокрема криміналістики. Виконання судово-медично-криміналістичних експертиз 

регламентується відповідними «Правилами...» та інструкціями та здійснюються у 

відділеннях судово-медичної криміналістики обласних, міських і Головного бюро судово-

медичної експертизи. Об'єктами досліджень є потерпілі, обвинувачені, підозрювані, знаряддя 

травм, тканини трупу, одяг, взуття, матеріали кримінальних справ тощо. За допомогою 

методів судово-медичної криміналістики можна вирішити значну кількість питань, серед 

яких: характер ушкоджень, механізм виникнення їх на тілі й одязі внаслідок дії тупих і 

гострих предметів, електричного струму, після пострілів з вогнестрільної зброї і т. ін.; типу, 

виду, конкретного екземпляра предмету, яким спричинено ушкодження, їх особливостей, що 

відбилися на тілі та одязі; визначення віку особи; ототожнення особи за кістковими 

залишками; давність поховання тощо. Для вирішення цих питань існує чимало методів: ві-

зуальних, метричних, мікроскопічних, кольорових відбитків; рентген-спектральних, 

фотографічних, хімічних тощо. Вибір методу обумовлюється необхідністю, доцільністю та 

можливостями всебічного дослідження об'єкта, його подальшої долі (чи може він 

залишитися після експертизи або може бути знищений). 

Судово-медичну ідентифікацію особи здійснюють двома етапами: 

а) пошук та фіксація тих ознак померлої людини, які притаманні особі, котру 

розшукують правоохоронні органи; 

б) співставлення ознак особи покійного та розшукуваної людини, їх документування з 

підсумками про присутність чи відсутність ознак, які вказують на тотожність особи 

покійного та людини, яку розшукують. 

Всі з’ясовані та зафіксовані шляхом опису, фотографування, перенесення на відео-, 

кіно- та рентгенівську плівку ознаки особи людини бувають постійними (сталі) та 

тимчасовими (непостійні). Перші це стать, вік, зріст померлої особи, статура, расова 

належність,вага, індивідуальні особливості будови тіла та окремих його частин, антигенні 

властивості тканин. Другі – захворювання та їх наслідки, перенесені травми й операції, 

аномалії розвитку, татуювання, ознаки професійної (звичайної) діяльності та інші особисті 

ознаки будови та статури особи, окремі особливі прикмети, які документуються шляхом 

фотографування з дотриманням вимог масштабної фотозйомки, зміни кісток, які 

досліджують за допомогою рентгенівського проміння. В останні роки з'явилася можливість 

використовувати методи ультразвукового дослідження. Частини тканин та органів, в яких 

виражені особисті ознаки та властивості будови, вилучають і зберігають до визначення 

тотожності померлого. 

Одним із суттєвих аспектів визначення віку, особливо молодих людей, є дослідження 

зубів, оскільки після досягнення людиною віку старше 60 ступінь зношеності зубів, їх 

хворобливі зміни, вплив зовнішніх чинників настільки індивідуальні, що результати 

одонтологічних досліджень не можуть бути переконливими і робити їх основою експертних 

висновків недоречно. 

Як правило, найбільш істотними для ототожнення особи є результати судово-

остеологічних досліджень. Зокрема фотоспівставлення черепа з прижиттєвими фотографіями 

зниклого. З метою прискорення виконання таких досліджень у Головному бюро судово-

медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України група співробітників (куратор 

О. В. Филипчук) створила програму комп'ютерного моделювання процесу 

фотоспівставлення черепу та прижиттєвої фотографії людини. Череп є об'ємною фігурою, 

тому під час його обертання змінюється взаємне розташування розпізнавальних точок. 

Дотепер таке обертання виконували за допомогою шарніра, на якому закріплювався череп, 

зараз цю роботу виконує комп'ютер: здійснює математичну оцінку співвідношення цих точок 

на черепі й фотознімку, за величиною кореляції стверджують про належність черепу 

конкретній людині. Подальшому розвитку комп'ютеризації судово-медичної ідентифікації 

особи за черепом сприяла розробка програми ідентифікації особи з використанням комп'ю-

терної техніки та відеотехніки за участю фахівців Інституту космічних досліджень Академії 
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наук Російської Федерації (1991). Її особливість в тому, що комп'ютерною графікою фото-

графічне зображення ідентифікованої людини перетворюється на спеціальний малюнок; на 

ньому також відмічають основні розпізнавальні точки; малюнок подається на екран 

монітору; одночасно відеокамера передає на екран зображення досліджуваного черепу. 

Шляхом переміщення на спеціальній підставці черепу надають таке положення, за якого 

збігаються контури обличчя та константні точки, якщо результат позитивний, за 

несуміщення цих орієнтирів у підсумках формулюють про неналежність черепа цій особі.  

Медично-криміналістичні дослідження можна виконувати під час обстеженні живої 

людини чи одягу, який був на ній у момент спричинення травми, та трупу, його одягу і 

взуття. 

 Завдання для самоконтролю 

- Термінологія, загальна характеристика речових доказів. 

- Огляд і вилучення слідів крові як речових доказів з місці події. 

- Методики дослідження слідів спермальної рідини піл час огляду місця події. 

- Правила вилучення волосся для лабораторного дослідження. 

- Генотипоскопічний метод експертизи крові та інших тканин. 

- Дослідження слини та інших виділень людини. 

- Судово-медичні криміналістичні можливості експертизи об’єктів для 

ідентифікації особи. 

Додаток до 2.12 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ‘ЄКТІВ У ВІДДІЛІ СУДОВО-МЕДИЧНИХ  

ЕКСПЕРТИЗ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ 
        

 ОБ’ЄКТИ СУДОВО-

БІОЛОГІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ 

 
 ОБ’ЄКТИ СУДОВО-

ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ 

 

ОБ’ЄКТИ МЕДИЧНО-

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ 

 

   

        

 
кров 

  
внутрішні органи людини 

 окремі кістки або 

скелет людини 

 

     

 
сперма 

  
виділення із органів людини 

 шкіра, внутрішні 

органи з 

ушкодженнями 

 

     

 
волосся 

  
лікарські речовини 

  

    
одяг з ушкодженнями 

 

 
тканини та органи 

  
харчі 

  

    
знаряддя злочину 

 

 
кістки 

  
напої 

  

      

 
сироподібна смазка 

  
кормові продукти 

 

 

 

     

 
навколоплідні води 

  
інші об‘єкти для з‘ясування 

отруєння 

  

      

 
меконій 

   
 

 

      

 
молоко та молозиво 

      

       

 
слина 

      

       

 
кал 

      

       

 
сеча 

      

       

 
піт 
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ГОЛОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОССЯ 

          

Чи справді 

надісланий 

об‘єкт це 

волосся? 

 

Кому належить 

волосина – 

людині або 

тварині, якщо 

тварині, то якій 

(вид волосся)? 

 

Яке 

регіональне 

походження 

волосини (яка 

частина тіла)? 

 

Вирвана 

волосина чи 

випавша? Чи 

зазнали вони 

зовнішньої дії? 

 

Чи може 

належати 

волосина 

конкретній 

особі 

(подібність 

волосся)? 

         

         

  
механічні термічна 

(ушкодження волосся) 
 

штучне 

забарвлення 
 

забруднення 

(зміна волосся) 
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МЕТОДИ З‘ЯСУВАННЯ СПЕРМИ В ПЛЯМАХ 

        

ПОПЕРЕДНІ РЕАКЦІЇ   ДОКАЗОВІ РЕАКЦІЇ 

        

        

 дослідження в 

ультрафіолетових 

променях 

 морфологічне 

дослідження 

 кількісне 

визначення в 

плямі кислої 

фосфатази 

 інші методи: 

- емісійна; 

- спектрографія; 

- електрофорез; 

- імунологічні методи 

    

     

      

 
реакція Флоранса 

     

       

        

 
реакція з 

картопляним соком 

 методи 

вибіркового 

забарвлення 

сперматозоїдів, 

не витягуючи їх 

з плями 

 методи 

забарвлення 

сперматозоїдів 

після 

витягнення їх з 

плями 

 з‘ясування 

сперматозоїдів у 

відбитках сім‘яних 

ниток на плівці  

або склі 

    

    

     

     

      

        

        

 
метод забарвлення за Карен-Стокис 

(еритрозином та іншими барвниками) 
 методи забарвлення флюорохромами  

 

 
КЛАСИФІКАЦІЯ СЛІДІВ КРОВІ 

 

  

 
плями внаслідок падіння крапель на горизонтальну площину 

 

  

 
плями внаслідок бризків або падіння крапель крові на похилу площину 

 

  

 
потьоки крові 

 

  

 
помарки крові 

 

  

 
мазки крові 

 

  

 
відбитки пальців, підошов та інших предметів 

 

  

 
плями з просоченням різних предметів 

 

  

 
калюжі крові 

 

  

 сліди крові у воді («змивні води») 
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СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІДІВ КРОВІ 

 

  

 
є показником кровотечі 

 

  

 
дозволяють імовірно стверджувати про джерело кровотечі  

 

  

 
вказують місце, де знаходиться поранена особа або труп  

 

  

 
допомагають з‘ясувати послідовність спричинення поранень  

 

  

 
дозволяють відтворити характер дії жертви та злочинця 

 

  

 
сприяють розшуку злочинця 

 

 

 

 

ВИДИ СЛІДІВ КРОВІ 

(цит. по Матишеву О.О., 1998) 

 

 
1 – плями внаслідок падіння крапель з різної висоти на горизонтальну поверхню; 

2 – плями внаслідок падіння крапель на похилу поверхню; 

3 – розбризкування внаслідок падіння декількох крапель в одне місце; 

4 – плями від бризків; 

5 – розбризкування внаслідок удару по калюжі крові; 

6 – потьоки. 
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МЕТОДИ З‘ЯСУВАННЯ КРОВІ У ПРЯМІ 

       

       

ПОПЕРЕДНІ РЕАКЦІЇ  ДОКАЗОВІ РЕАКЦІЇ 

       

фізичні методи  хімічні методи  з’ясування 

елементів крові 

за їх формою 

 з‘ясування 

гемоглобіну та 

його похідних 

     

дослідження в ультра-

фіолетових променях 

   

     

      

 реакції на залізо 

гемоглобіну 

  
реакції на білки крові 

  

     

       

 
реакції на кателазу 

  
реакції хемолюмінесценції 

  

     

       

       

мікрокристалічні 

реакції 
 

спектральний 

метод 
 

емісійний 

спектральний 

аналіз 

 

мікролюмінесценція 

поєднана з 

мікроспектроскопією у 

ультрафіолетових променях 

           

отримання 

кристалів 

гематину 

 

отримання 

кристалів 

гемохромо-

гену 

 

з’ясування 

гемохромо- 

гену 

 

з’ясування 

гематопор-

ферину 

 

з’ясування 

співвідно-

шення 

хімічних 

елементів 

крові 

 

з’ясування 

гематопор-

ферину 
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ГОЛОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ 

 
  

 
Чи міститься крові в цій чи іншій плямі на речовому доказі? 

 
  

 Кому належить ця кров: людині або тварині? Якщо кров не людини, тоді якому виду 

тварин вона належить?  
  

 
Чи може кров на речовому доказі (за групою крові) належати конкретній особі? 

 
  

 
Кому належить кров на речових доказах: чоловіку або жінці? 

 
  

 
Кому належить кров на речових доказах: новонародженому або дорослій людині? 

 
  

 
Яке регіональне походження крові? 

 
  

 
Яка давність утворення плям крові? 

 
  

 
Скільки крові вилилось внаслідок ушкодження та утворило її сліди? 

 
  

 
Кому належить кров: вагітній жінці чи породіллі? 

 
  

 
Якою кров’ю утворена пляма: кров’ю живої особи чи трупу? 

 
  

 
Якій механізм утворення слідів крові? 

 

 

МЕДИЧНО-КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ МІКРООБ’ЄКТІВ 

 

ВИДИ МІКРООБ”ЄКТІВ  ПРЕДМЕТИ-НОСІЇ МІКРООБ’ЄКТІВ 

І. Мікрооб’єкти біологічного походження 

1. кров  
знаряддя травми, оточуючі предмети, транспортні засоби, 

одяг, піднігтьовий вміст, статеві органи 

2. волосся одяг, ушкоджені предмети, транспортні засоби 

3. слина одяг, ушкоджені предмети, транспортні засоби 

4. фрагменти органів і тканин травмуючі предмети, транспортні засоби, піднігтьовий вміст 

ІІ. Мікроооб’єкти небіологічного походження 

1. волокна текстильних тканин травмуючі предмети, транспортні засоби, піднігтьовий вміст 

2. фарба транспортних засобів одяг, ушкоджені предмети, транспортні засоби 

3. частинки металів пострілу 
руки особи, яка стріляла, одяг, дихальні шляхи та тіло 

потерпілої особи, предмети навколо неї 

4. метали тупих та гострих 

предметів 
одяг та тіло потерпілої особи 

5. метали електродротів одяг та тіло потерпілої особи, знаряддя праці 

6. частинки грунту одяг, взуття 

7. частинки скла одяг та тіло потерпілої особи, місце дорожньої пригоди 
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ПОШУК МЕТАЛІВ МЕТОДОМ КОЛЬОРОВИХ ВІДБИТКІВ  

(Дмитрієв І.Б., Мовшович А.О., 1968 з доповненням) 

 

Метал Реактив-розчинник Реактив-проявник Колір відбитку 

АЛЮМІНІЙ 

10% розчин 

оцтової кислоти 

насичений розчин 

морину (індикатор) у 

метиловому спирті 

зелене світіння в 

ультрафіолетових 

променях 

10% розчин 

соляної кислоти 

насичений спиртово-

амонійний розчин 

алазарину 

червоний 

ЗАЛІЗО 

25% розчин 

оцтової кислоти 

розчин альфанітроз-бета 

нафтолу з їдким натрієм 

(реактив готують перед 

дослідом) 

двовалентне залізо – 

зелений, тривалентне 

залізо - коричнево-

чорний 

25% розчин 

соляної кислоти 

0,05% розчин калію 

фероціаніду в 10%-ному 

розчині соляної кислоти 

синій 

ЗОЛОТО 

20% розчин 

оцтової кислоти 

0,05% розчин калію 

фероціаніду в 10%-ному 

розчині соляної кислоти 

синій 

1-3% розчин 

соляної кислоти 

насичений в ацетоні 

розчин Р-

діметиламінобензиліден-

роданіну 

фіолетовий 

ПЛАТИНА 
1-3% розчин 

оцтової кислоти 

насичений в ацетоні 

розчин Р-

діметиламінобензиліден-

роданіну 

жовтий 

СРІБЛО 
10% розчин 

соляної кислоти 

насичений в ацетоні 

розчин Р-

діметиламінобензиліден-

роданіну 

рожевий 

КОБАЛЬТ 
12% розчин 

амоніаку 

насичений спиртовий 

розчин рубеановодневої 

кислоти 

червоно-коричневий 

НІКЕЛЬ 
12% розчин 

амоніаку 

насичений спиртовий 

розчин рубеановодневої 

кислоти 

фіолетово-синій 

МІДЬ 
12% розчин 

амоніаку 

насичений спиртовий 

розчин рубеановодневої 

кислоти 

темно-зелений або 

світло-зелений 

 

 

2.13. Судово-медична експертиза згідно матеріалів справ  

(кримінальних, цивільних, адміністративних) 

 

У своїй практичній діяльності особа віддзеркалює моральні норми суспільства, 

особливо це стосується медичних працівників. По-перше, через те, що їх діяльність 

безпосередньо поєднана з людьми, по-друге, вони контактують не просто з людиною, а з 

хворою особою, яка сприймає все дуже емоційно. Саме тому держава вимагає не тільки 

професійного, а й відповідного морального рівня медиків. Сукупність етичних норм, якими 

керуються медичні працівники під час виконання професійних обов'язків, і спрямованих на 

покращення лікування та профілактики захворювань, становлять медичну деонтологію. 
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Беззаперечно, що мораль медичних працівників залежить від моралі суспільства, в якому 

вони живуть і працюють. 

Згідно вимог деонтології сформульовані положення про права, обов'язки та 

відповідальність медичних працівників в «Основах законодавства України про охорону 

здоров'я"»(далі «Основи…», 1992). Законодавством передбачені обов'язкові дії медичних і 

фармацевтичних працівників, спрямовані на покращення санітарно-епідеміологічного 

добробуту населення; вдосконалення лікувально-профілактичної допомоги; охорону 

материнства та дитинства. Згідно «Основ…» (стаття 33) громадянам України надається 

лікувально-профілактична допомога поліклініками, лікарнями, диспансерами, клініками 

науково-дослідних інститутів та іншими акредитованими закладами охорони здоров'я, 

службою швидкої допомоги, а також окремими працівниками з відповідним дозволом (ліцен-

зія).  

Обов'язки лікаря (стаття 34 «Основ…») це своєчасне і кваліфіковане обстеження і 

лікування пацієнта. Згідно цієї статті, лікар має право відмовитись лікувати пацієнта, якщо 

останній не виконує медичних призначень або не дотримується правил внутрішнього 

розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, що це не загрожуватиме життю і здоров'ю 

населення. У стосунках з хворим лікарю необхідно керуватися принципом Гіппократа: «Не 

зашкодь».  

Оскільки для правильного з’ясування діагнозу та призначення лікування однієї тільки 

чуйності замало, лікар повинен володіти глибокими знаннями і професіоналізмом. Беручи до 

уваги рівень сучасного технічного прогресу та вузьку спеціалізацію, для уточнення діагнозу, 

в разі сумнівів, лікар скеровує хвору особу на консультації до «вузьких» спеціалістів та 

призначає додаткові обстеження за допомогою технічних засобів.  

Законодавчо регламентовано, що лікар повинен зберігати в таємниці всі відомості, 

отримані ним від хворого, якщо вони не загрозливі для суспільства та держави; у лікаря від 

хворого не має бути таємниць стосовно діагнозу, перебігу захворювання, тривалості 

лікування, прогнозу одужання.  

Лікарська помилка це помилку без наміру, необережності або недобросовісності. 

Оскільки цей термін не юридичний, карної відповідальності за такі дії не передбачено. 

Існує кілька класифікацій лікарських помилок. Одні автори класифікують за 

нозологічним принципом (наприклад, під час інфаркту міокарда, гіпертонічного кризу, от-

руєння тощо), інші — за етапами роботи, найдоцільнішою вважаємо наступну: 

1) діагностичні; 

2) лікувальні; 

3) організаційні. 

Нещасний випадок це випадок, коли несприятливий наслідок після медичного 

втручання настає за непередбачених обставин. Іноді навіть під час надання найбільш 

кваліфікованої медичної допомоги бувають тяжкі наслідки, які кваліфікують як нещасний 

випадок у медицині. 

Лікарські помилки і нещасні випадки потрібно диференціювати з недосвідченими 

діями, які свідчать про відсутність у лікаря елементарних, обов'язкових для нього знань. 

Недосвідченість — це невміння у випадках типового перебігу хвороби і за звичайних 

обставин зробити на підставі існуючих наукових даних правильний висновок, тобто 

сформулювати правильний діагноз. Недосвідченість часто виходить за межі лікарської 

помилки і кваліфікується за певних умов як професійний злочин. 

Особливе місце має деонтологія в роботі судово-медичних експертів, бо, вони медики, 

і тому їх дії підпорядковані вимогам медичної деонтології. Крім того, особливості фаху 

визначають деяку специфіку деонтології стосовно судового медика. Велика кількість 

«Висновків» експерта під час розгляду кримінальних справ приймається як доказ, що 

спричинює конкретні соціальні наслідки, і вимагає від судово-медичного експерта 

професіоналізму і водночас високої моральної відповідальності. У спілкуванні з родичами 

померлої особи судово-медичний експерт повинен поводитися співчутливо, доброзичливо, 

щоб не завдати їм додаткової психологічної травми; надавати їм правдиву інформацію щодо 

причин смерті, але не сповіщати відомості, котрі є слідчою таємницею. Особливо 
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неупередженими судово-медичним експертам треба бути під час виконання комісійних 

експертиз щодо лікарських помилок чи звинувачення медичних працівників про ненадання 

необхідної медичної допомоги. Ці питання вирішують колегіально комісією, до якої 

залучають вищої кваліфікаційної категорії фахівців відповідних медичних спеціальностей, 

наприклад, акушерів-гінекологів у ході експертизи стосовно кримінального аборту; хірургів 

— під час звинувачення щодо некваліфікованого хірургічного втручання і таке інше. 

За неналежне виконання професійних обов'язків лікарем передбачена юридична 

відповідальність — кримінальна чи дисциплінарна; карна відповідальність буває за правопо-

рушення. Всі злочини, які можуть бути вчинені медичними працівниками у ході виконання 

службових обов'язків, поділяються на: 

— злочини проти здоров'я та життя особи; 

— злочини проти здоров'я населення; 

— господарські злочини. 

У кожному злочині потрібно чітко розрізняти такі елементи: 

1) шкода спричиненого або можливість її виникнення; 

2) причинний зв'язок між дією і спричиненою шкодою; 

3) навмисність або необережність в діях окремої особи. 

Особливість професійних правопорушень медичних працівників у тому, що суб'єктом 

складу злочину є лікарі або медичні працівники з середньою медичною освітою, а об'єктом 

злочину, як правило, здоров'я людини. 

Кримінальним кодексом передбачена відповідальність за такі професійно-посадові 

правопорушення: 
1) незаконне виконання аборту; 

2) ненадання допомоги хворому особою медичного персоналу; 

3) недбале ставлення до своїх службових обов'язків; 

4) службова підробка; 

5) незаконне лікарювання; 

6) порушення правил боротьби з епідеміями; 

7) незаконне виготовлення, збереження, збут отруйних, сильнодіючих, наркотичних, 

психотропних препаратів і видача рецептів для їх придбання; 

8) відмова давати свідчення (показання) органам слідства; 

9) розголошення даних попереднього слідства і дізнання; 

10) свідомо неправдиві показання або висновки експерта. 

Незаконне виконання аборту. Для збереження здоров'я жінок та запобігання 

кримінальних абортів в Україні дозволені медичні аборти вагітності терміном до 12 тижнів, 

після цього терміну — за медичними показами. Закон стверджує можливість виконання 

аборту тільки лікарем і тільки в лікувальних закладах, що забезпечує кваліфіковане 

втручання за можливих ускладнень (перфорація тіла матки, ушкодження кишківника, велика 

кровотеча, анафілактичний шок від знеболюючих препаратів тощо). Всі інші випадки аборту 

вважають кримінальними, а отже, за їх здійснення передбачене покарання. 

Особливості огляду місця події, де імовірно настала смерть внаслідок виконаного 

кримінального аборту. Такі слідчі дії порівняно нечасті. До моменту приїзду слідчої групи 

учасники злочину, як правило, намагаються знищити сліди: вимивають кров, викидають 

знаряддя (медичні інструменти), замочують простирадла і т.д. Тому, перш за все, детально 

вивчають приміщення: обов’язково оглядають кухню, ванну і туалетну кімнати, інші, у яких 

можна знайти абортивні інструменти, речі із слідами свіжої чи випраної крові, сліди крові на 

м’яких меблях, у щілинах столів, на яких імовірно виконували кримінальний аборт; пошук 

навколо трупу пінцетів, шприців, посуду з йодним чи мильним розчинами. Зазначають 

розташування трупу стосовно оточуючих предметів, його позу. Під час огляду трупу 

описують одяг, відсутність окремих предметів натільної білизни (труси, панчохи, жіночий 

пояс, колготи), просочення одягу рідинами (в т.ч. кров’ю); сліди крові на внутрішніх 

поверхнях стегон, на статевих органах з/без їх ушкодженням чи виділеннями з них. 

Запитують про родинні або інші стосунки потерпілої особи з мешканцями квартири.  
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Ненадання допомоги хворому особою медичного персоналу. Ненадання без 

поважної причини допомоги хворому особою медичного персоналу, котра зобов'язана, згідно 

усталених правил, надати таку допомогу, якщо це завідомо для медичного працівника могло 

спричинити тяжкі наслідки для хворого, юридично карається. 

Ненадання медичним працівником медичної допомоги хворому, який її потребує, 

може бути виправданим тільки поважними причинами, а саме: 

 лікування у цей час іншого, не менш тяжкого хворого; 

 відсутність транспорту для виїзду до хворого, який знаходиться далеко від місця 

перебування медичного працівника. 

Умисне або необережне спричинення тілесних ушкоджень. Умисне або 

необережне вбивство. Наслідками протиправних дій лікаря може стати смерть хворого або 

спричинення йому тілесних ушкоджень, тоді, залежно від обставин конкретного випадку та 

наслідків медичного втручання, лікар юридично відповідає.  

До злочинів проти здоров'я населення належать: 

 порушення правил з метою побороти епідемії; 

 незаконне лікарювання; 

 незаконне виготовлення, зберігання, збут наркотичних, отруйних та сильно діючих 

речовин. 

Порушення правил боротьби з епідеміями це порушення обов'язкових правил, 

встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим заразним захворюванням і 

боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або завідомо могли спричинити розповсюдження 

заразних захворювань.  

Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або 

збут наркотичних, психотропних, отруйних, сильнодіючих речовин і прекурсорів. 

Отруйними вважають речовини в твердому, порошкоподібному, рідкому стані, які згідно 

Державної фармакопії внесені у список «А» (ціанистий калій, стрихнін, сулема та ін.) і 

можуть в малих дозах спричинити смерть людини або тяжкий розлад здоров'я. 

Сильнодіючими є лікарські та інші речовини, які згідно Державної фармакопії у списку «Б»; 

ними можуть бути снодійні і знеболюючі речовини, унаслідок приймання яких у великих 

дозах може настати тяжкий розлад здоров'я або смерть (наприклад, гормональні засоби). 

Наркотичні це речовини з запаморочливою дією на організм людини або ейфоричною, 

можуть зумовити звикання до них — наркоманію або тяжкі психічні та інші хвороби, 

наприклад, опій, морфін, пантопон, героїн, гашиш, анаша, омнопон, маріхуана, хлор-гідрат, 

ЛСД тощо. Прекурсори — речовини та їх солі, які за міжнародними конвенціями 

класифіковані як хімічні матеріали, що використовуються для виготовлення наркотичних і 

психотропних речовин, а тому Комітетом для контролю за наркотиками Міністерства 

охорони здоров'я України віднесені до цих категорій. Згідно списків, затверджених 

Комітетом для контролю за наркотиками (18.04.95), до прекурсорів віднесені деякі хімічні 

речовини та їх солі: за списком № 1: ергометрин, лізергінова кислота, псевдоефедрин, 

фенілацетон та ін.; за списком № 2: ангідрид оцтової кислоти, ацетон, етиловий ефір, калію 

перманганат, сірчана і соляна кислоти тощо. 

Незаконне заняття лікарською практикою. Лікарювання, що здійснюється особою, 

яка не має належної медичної освіти і спричинила розлад здоров'я потерпілій особі або 

смерть, карається позбавленням волі на строк до трьох років. Юридично відповідають за 

незаконне лікарювання працівники середнього медичного персоналу, особи без медичної 

освіти та ті, хто має відповідний дозвіл Міністерства охорони здоров’я України - цілителі. 

Посадові та господарські правопорушення бувають наступними: 

 зловживання владою або посадовим становищем; 

 перевищення влади або службових повноважень; 

 халатність; 

 отримання хабара. 

Зловживання владою або посадовим становищем, тобто умисне, з корисливих 

мотивів, іншої особистої зацікавленості або в інтересах третіх осіб використання посадовою 
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особою влади чи посадового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало 

істотної шкоди державним чи громадським інтересам або законним правам, інтересам 

окремих фізичних чи юридичних осіб. За ті самі дії, що спричинюють тяжкі наслідки, 

передбачене суворіше покарання. 

Зловживання владою або посадовим становищем у медицині можливе з боку 

керівників лікувальних закладів, завідувачів відділів, відділень, голів медичних комісій та 

ін., часто буває під час прийому та звільнення з роботи, черговості щодо оперативного 

втручання, протезування зубів тощо. 

Кримінальна відповідальність лікаря під час виконання експертних функцій. 
Згідно чинного законодавства, за необхідності органами слідства або судом може бути 

призначено лікаря будь якого фаху для виконання експертних функцій в інтересах 

правосуддя. Кваліфікована, науково обґрунтована експертиза допомагає слідству у розкритті 

злочину, тоді як неякісна, не обґрунтована заплутує і гальмує відтворення дійсного стану 

речей. У випадках злісного ухилення експерта від явки або відмови від виконання обов'язків 

без поважних причин, або свідомо неправдивого висновку, який не віддзеркалює дані 

експертизи, а також за розголошення таємниці слідства, особа відповідає згідно статей 384, 

385, 387 Кримінального кодексу України. 

Судово-медична експертиза під час розслідування справ про професійні 

правопорушення медичних працівників. Професійні правопорушення лікарів та інших 

медичних працівників у практиці кримінального судочинства зустрічаються рідко, проте 

грубі дефекти надання медичної допомоги, є складником правопорушення, що спричинює не 

тільки шкоду хворому, але і недовіру до інституції охорони здоров'я. Часто такі справи 

порушують у випадках несприятливих наслідків або закінчення хвороб (смерть, інвалідність, 

втрата репродуктивної здатності і таке інше). 

Призначаються експертизи постановою прокуратури або рішенням суду; виконуються 

тільки комісією, якою головує висококваліфікований спеціаліст — на першій інстанції 

обласний, а на останній — Головний судово-медичний експерт України. Крім того, у комісію 

залучають висококваліфіковані фахівці (хірурги, якщо експертиза стосується хірургічного 

втручання, акушери-гінекологи – у справах про аборт, гінекологічні захворювання тощо). 

Експертизи у справах щодо професійних правопорушень медичних працівників вважають 

одними з найскладніших у судово-медичній експертній практиці. По-перше, до призначення 

судово-медичної експертизи у випадках летального наслідку тіло потерпілої особи, як 

правило, вже поховане, і комісія отримує інформацію з протоколу розтину, в якому можуть 

бути відображені не всі дані, необхідні для кваліфікованого підсумку; тому іноді здійснюють 

ексгумацію. По-друге, стосовно живої особи з хворобою, яка була за деякий час до 

експертизи, у зв'язку з чим про стан здоров'я підекспертної під час хвороби, про повноту 

обстеження, ефективність чи неефективність застосованого лікування доводиться 

стверджувати лише на підставі записів медичних документів, результатів лабораторних 

досліджень, рентгенобстежень тощо. Експерти комісії оцінюють тільки оригінали медичної 

документації, причому досить часто вивчають інформацію не тільки про останнє 

захворювання, але й попередній стан здоров'я та хвороби, що могли ускладнити перебіг 

захворювання, з приводу якого призначена експертиза. Тому, крім історії хвороби, експертам 

потрібно використовувати ще й амбулаторну карту, результати додаткових обстежень і таке 

інше. 

Судові та слідчі органи, зазвичай, прагнуть отримати відповіді від експертів (комісія) 

на такі питання: 

 чи в повному обсязі обстежений хворий? 

 чи правильно і своєчасно сформульований діагноз? 

 відповідне чи невідповідне призначене лікування з’ясованому діагнозу і тяжкості 

перебігу хвороби? 

 чим обумовлений тяжкий перебіг та несприятливий кінець захворювання? 

 які правопорушення вчинили медичні працівники і на якому етапі надання 

медичної допомоги, як це вплинуло на перебіг хвороби? 
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 чи є прямий причинний зв'язок між правопорушенням медичних працівників та 

несприятливим кінцем захворювання? 

Після вивчення всіх документів, матеріалів судово-медична комісія формулює 

підсумки - чіткі, зрозумілі, обґрунтовані, науково аргументовані, – у яких є відповіді на 

питання. Зазвичай, підсумки узгоджені усіма членами комісії, проте, якщо хтось з її 

експертів не згоден з ними у цілому або щодо окремих питань, він має право на особисту 

думку, яку викладає у цьому документі і підписується. 

 

 Завдання для самоконтролю 

 

- Медична етика та медична деонтологія. 

- Правова відповідальність за лікарську помилку, нещасний випадок, 

недосвідченість. 

- Кримінальна відповідальність за професійні правопорушення медичних 

працівників. 

- Злочини проти здоров’я населення держави. 

- Посадові та господарські правопорушення у медичній галузі. 

- Підстави для призначення експертизи під час розслідування справ про професійні 

правопорушення медичних працівників. 

 

Витяги з нормативних документів: 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

 

Стаття 131. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило 

зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невилікуваної інфекційної 

хвороби 

«1. Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або іншим працівником своїх 

професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що 

спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невилікуваної 

інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, - ...» 

 

Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на 

виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невилікуваної 

інфекційної хвороби 

«Розголошення службовою особою лікувального закладу, допоміжним працівником, 

який самочинно здобув інформацію, або медичним працівником відомостей про проведення 

медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невилікуваної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, або захворювання 

на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та його результатів, що стали їм відомі у зв'язку 

з виконанням службових або професійних обов'язків, - ...» 

 

Стаття 134. Незаконне проведення аборту 

«1. Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, - ...  

 2. Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров'я, 

безплідність або смерть потерпілої, - ...» 

 

Стаття 135. Залишення в небезпеці 

«1. Завідомо залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя 

стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, 

хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, 

зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, 

коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан, - ...» 
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Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 

стані 

«1. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при 

можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан особи належним 

установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження, - ...» 

 

Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони та здоров'я дітей 

«1. Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків 

щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них 

ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого, - … 

 

Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником 
«1. Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який 

зобов'язаний, згідно з усталеними правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо 

відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, - ...» 

 

Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або 

фармацевтичним працівником 

«1. Невиконання чи неналежне виконання медичним, або фармацевтичним 

працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них 

ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, - ...» 

 

Стаття 141. Порушення прав пацієнта 

“Проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта 

або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці 

дії спричинили смерть або тяжкі інші наслідки, - ...” 

 

Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною 

«1. Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над 

людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я, - ...» 

 

Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів 

або тканин людини 

«1. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин 

людини, - …» 

 

Стаття 366. Службове підроблення 

«1. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних 

документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також 

складання і видача завідомо неправдивих документів, - ...»  
 

Стаття 367. Службова недбалість 

«1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою 

особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну 

шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам окремих громадян, або 

державним чи громадським інтересам окремих юридичних осіб, - ...» 
 

Стаття 368. Одержання хабара 

«1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи 

невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з 

використанням наданої їй влади чи службового становища, - ...» 
 

Стаття 144. Насильницьке донорство 

«1. Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою 

використання її як донора - ...» 
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Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці 

«Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з 

виконанням професійних чи службових обов’язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі 

наслідки, - ...» 

 

Додаток до 2.13 

Р 13 № 1 нема 

 

 
 

 

 

ПРОФЕСІЙНО-ПОСАДОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

       

порушення норм професійної медичної 

етики 
 порушення правових норм 

        

  аморальний вчинок  правопорушення 

        

  моральна відповідальність  юридична відповідальність 

        

        

ДИСЦИПЛІ

НАРНА 
 

АДМІНІСТРА

ТИВНА 
 

КРИМІН

АЛЬНА 
 

ЦИВ

ІЛЬНА 
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РОЗДІЛ 3. ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 Денна форма навчання 

 

Тема 1. Процесуальні та організаційні основи судово – медичної експертизи в Україні. 

Нормативно – правові акти, які забезпечують виконання експертиз. Об’єкти судово – 

медичних експертиз. Документація 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Терміни, предмет та зміст судової медицини як науки в Україні. 

2. Нормативні акти, які забезпечують виконання судово – медичної експертизи в 

Україні. 

3. Постанови пленумів Верховного Суду України, що регламентують виконання 

судово – медичної експертизи. 

4. Методологія експертних досліджень в судовій медицині. Види експертиз. 

5. Порядок та особливості виконання експертиз, об’єкти та документація. 

 

Література: 

1. Судова медицина: Підручник для студентів медичних вузів (І.О. Концевич, Б.В. 

Михайличенко). - К. – 1997.  

2. Судова медицина. Підручник для студентів мед. вузів. - К. – 1999. 

3. Завальнюк А.Х. Судова медицина. Курс лекцій. Тернопіль, 2000. 

4. Кримінальний кодекс України. - К. - 2001, ст.ст. 92, 96, 384, 385, 387. 

5. Кримінально – процесуальний кодекс України. - К. - 2001, ст.ст. 62, 75, 76, 190, 

198, 200, 203, 204, 205. 

6. Науково – практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 

року (за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавренюка). - К. – 2001. 

7. Основи Законодавства України про охорону здоров’я (1992) // Відомості 

Верховної Ради України. 1993, № 4 ст. 19 (розділ ІХ, ст.ст. 71–73). 

8. Закон України «Про судову експертизу» (25 лютого 1994 року) // Відомості 

Верховної Ради України. 1994, № 28, ст. 232 (ст.ст. 7,10,12). 

9. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 30 травня 1997 року, №8 // Збірник постанов Пленуму 

Верховного суду України в кримінальних справах. Львів: юридичний факультет львівського 

державного університету ім. І. Франка, 1998. - с.239–245. 

10. Наказ № 6 від 17 січня 1995 року Міністерства охорони здоров’я України «Про 

розвиток та вдосконалення судово – медичної служби України». - К., 1995. (Положення про 

судово – медичного експерта. - с.201–203). 

11. Найда А.І. Судова медицина. Матеріали програмованого навчання студентів 

юридичного факультету та слухачів правничих спеціальностей. - Львів, 2000. - с. 5–18.  

12. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. К.: 2001. - гл. VІ, ст.ст. 1, 2, 3, 4. 

 

Тема 2. Показове судово – медичне дослідження трупу 

 

Практичне заняття – 4 год. 

 

1. Правове підґрунтя виконання судово – медичної (судово – медичного 

дослідження) експертизи трупу. 

2. Підстави для призначення судово – медичної експертизи трупу. Перелік питань 

слідчого до експерта при призначені судово – медичного розтину. 

3. Види слідчих дій, які поєднані з судово – медичним дослідженням трупу. 

4. Правила, умови та порядок виконання судово – медичного розтину. 
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5. Судово – медична документація дослідження трупу та вимоги щодо її 

оформлення. 

6. Додаткові дослідження під час судово – медичної експертизи трупу. 

 

Хід виконання практичного заняття: У присутності студентів академічної групи 

викладач здійснює показовий судово – медичний розтин трупу з поточної експертної роботи 

міського судово – медичного моргу, розташованого на базі Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

 

Література: 

1. Судова медицина: Підручник для студентів медичних вузів (І.О. Концевич, Б.В. 

Михайличенко). - К. – 1997. 

2. Судова медицина. Підручник для студентів мед. вузів. - К. - 1999. 

3. Завальнюк А.Х. Судова медицина. Курс лекцій. Тернопіль, 2000. 

4. Кримінальний кодекс України. - К. - 2001, ст.ст. 75, 76, 77. 

5. Наказ № 6 від 17 січня 1995 року Міністерства охорони здоров’я України «Про 

розвиток та вдосконалення судово – медичної служби України». – К. - 1995. (Правила 

проведення судово – медичної експертизи /дослідження/ трупів в бюро судово – медичної 

експертизи. – с. 31– 82). 

6. Каткова Т.В., Кожевникова Г.К. Судебные экспертизы (основания и 

процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): 

Учебное пособие. - Х. - 2000. - с. 69–92. 

7. Найда А.І. Судова медицина. Матеріали програмованого навчання студентів 

юридичного факультету та слухачів правничих спеціальностей. - Львів, 2000. - с. 19–29. 

 

 

Тема 3. Огляд трупу на місці його знаходження. 

 

Оформлення протоколу огляду місця події 

 

Практичне заняття – 4 год. 

 

1. Визначення термінів «місце події», «місце знаходження трупу», «огляд трупу на 

місці його знаходження». 

2. Нормативно – правове забезпечення огляду місця події чи трупу на місці його 

знаходження. 

3. Мета виконання огляду трупа на місці його знаходження. 

4. Порядок здійснення огляду трупа на місці його знаходження (на відкритій 

місцевості, у приміщенні). Стадії огляду місця події. 

5. Права та обов’язки спеціаліста (судово – медичного експерта або лікаря –

експерта) під час огляду місця події. 

6. Особливості знаходження, вилучення та скерування речових доказів біологічного 

походження у відповідні лабораторії для дослідження. 

7. Оформлення постанови про призначення судово – медичної експертизи трупу. 

 

Хід виконання практичного заняття: Студенти академічної групи у присутності 

викладача оглядають приміщення (модель місця події) та труп на базі секційного залу 

судової медицини Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, оформляють протокол огляду місця події. 

 

Література: 

1. Судова медицина: Підручник для студентів медичних вузів (І.О Концевич, Б.В. 

Михайличенко). - К. - 1997. 
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2. Судова медицина. Підручник для студентів мед. вузів. - К. - 1999. 

3. Криміналістика: Підручник (за ред. П.Д. Біленчука). - К. - 2001, гл. 2, с. 297–304. 

4. Кримінально – процесуальний кодекс України. - К. - 2001, ст.ст. 190, 191, 192, 195, 

315. 

5. Наказ № 6 від 17 січня 1995 року Міністерства охорони здоров’я України «Про 

розвиток та вдосконалення судово – медичної служби України». - К. -1995. 

6. Осмотр трупа на месте його обнаружения. Руководство. (А.А. Матышев ред.). - 

СПб. - 1997. 

7. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. - К. – 2001, гл.1. 

 

Тема 4. Юридична кваліфікація тілесних ушкоджень.  

Судово – медичні правила їх визначення 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

1. Визначення термінів «механічне ушкодження», «травма», «тілесне ушкодження». 

2. Підстави для здійснення судово – медичного огляду (освідування). 

3. Зміст статей 121, 122, 125, 126, 127 Кримінального кодексу України. 

4. Правила, умови, методологія виконання судово – медичного обстеження живої 

особи. 

5. Визначення термінів «небезпека для життя», «втрата органу або його функції», 

«непоправне знівечення обличчя», «переривання вагітності», «стійка та тимчасова втрата 

працездатності», «тривалий» та «короткочасний розлад здоров’я», «катування», «мучення», 

«мордування», «фізичний біль». 

 

Література: 

1. Судова медицина: Підручник для студентів медичних вузів (І.О. Концевич, Б.В. 

Михайличенко). - К. - 1997. 

2. Судова медицина. Підручник для студентів мед. вузів. - К. - 1999. 

3. Завальнюк А.Х. Судова медицина. Курс лекцій. - Тернопіль. - 2000. 

4. Кримінальний кодекс України. - К. - 2001, ст.ст. 121, 122, 125, 126, 127.  

5. Кримінально – процесуальний кодекс України. - К. - 2001, ст. 64. 

6. Наказ № 6 від 17 січня 1995 р. Міністерства охорони здоров’я України «Про 

розвиток та вдосконалення судово – медичної служби України». - К. – 1995. - (Правила 

судово – медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. – с. 18–30). 

7. Наказ № 238 від 5 серпня 1998 року Міністерства охорони здоров’я України «Про 

затвердження критеріїв встановлення ступеня втрати професійної працездатності у 

відсотках» // Офіційний вісник України. – 1998. - с. 156–178. 

8. Постанова Кабінету міністрів України № 221 від 4 квітня 1994 року «Про 

затвердження порядку організації та проведення медико – соціальної експертизи втрати 

працездатності». 

9. Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступление против личности в УК УССР в 

судебной практике. - К. - 1981. 

10. Каткова Т.В., Кожевникова Г.К. Судебные экспертизы (основания и 

процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): 

Учебное пособие. - Х. - 2000. - с. 93–95. 

11. Найда А.І. Судова медицина. Матеріали програмованого навчання студентів 

юридичного факультету та слухачів правничих спеціальностей. – Львів. - 2000. - с. 119–133. 
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Тема 5. Аналіз судово – медичної документації стосовно живих осіб, трупів та 

матеріалів кримінальних справ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Підстави та місце виконання комісійних судово – медичних експертиз за 

матеріалами досудових справ в кримінальному, цивільному процесах.  

2. Науково – практичний коментар до статей 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 

142, 143, 144, 145, 336, 367, 368 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. 

3. Визначення термінів «лікарська етика», «лікарська помилка», «нещасний 

випадок», «професійні та професійно – посадові злочини медичних працівників». 

 

Практична частина заняття – ознайомлення студентів академічної групи з матеріалами 

архівних комісійних судово – медичних експертиз Львівського обласного бюро судово–

медичної експертизи. 

 

Література: 

1. Судова медицина: Підручник для студентів медичних вузів (І.О. Концевич, Б.В. 

Михайличенко). - К. - 1997. 

2. Судова медицина. Підручник для студентів мед. вузів. - К. - 1999. 

3. Глушков В.А. Ответственность за преступления в области здравоохранения. - К. - 

1987. 

4. Завальнюк А.Х. Судова медицина. Курс лекцій. – Тернопіль. - 2000. 

5. Кримінальний кодекс України. - К. - 2001, ст.ст. 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 145, 336, 367, 368. 

6. Науково – практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 

року (за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавренюка). - К. - 2001, ст.ст. 132, 134, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144, 145, 336, 367, 368. 

7. Основи Законодавства України про охорону здоров’я (10 вересня 1992 року) // 

Відомості Верховної Ради України. - 1993, № 4, ст. 19 ( розділ ІХ, ст.ст. 71–73). 

8. Наказ № 6 від 17 січня 1995 року Міністерства охорони здоров’я України «Про 

розвиток та вдосконалення судово – медичної служби України». - К. – 1995. - (Правила 

проведення комісійних судово – медичних експертиз в бюро судово – медичної експертизи, 

с. 83–91). 

9. Каткова Т.В., Кожевникова Г.К. Судебные экспертизы (основания и 

процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): 

Учебное пособие. - Х. - 2000. - с. 109 –111. 

10. Найда А.І. Судова медицина. Матеріали програмованого навчання студентів 

юридичного факультету та слухачів правничих спеціальностей. – Львів. - 2000. - с. 149 –153.  
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Заочна форма навчання 

 

Тема 1. Судово – медичний розтин. Методика зовнішнього огляду трупа 

на місці його знаходження 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Правове підгрунтя здійснення судово – медичної (судово – медичне дослідження) 

експертизи трупу. 

2. Підстави для призначення судово – медичної експертизи трупу. Перелік питань 

слідчого до судово – медичного експерта при призначені судово –медичного розтину. 

3. Види слідчих дій, які поєднані з судово – медичним дослідженням трупу. 

4. Визначення термінів «місце події», «місце знаходження трупу», «огляд трупу на 

місці його знаходження». 

5. Нормативно – правове забезпечення огляду місця події чи трупу на місці його 

знаходження. 

6. Мета здійснення огляду трупа на місці його знаходження. 
 

Література: 

1. Судова медицина: Підручник для студентів медичних вузів (І.О. Концевич, Б.В. 

Михайличенко). - К. - 1997. 

2. Судова медицина. Підручник для студентів мед. вузів. - К. - 1999. 

3. Завальнюк А.Х. Судова медицина. Курс лекцій. – Тернопіль. – 2000. 

4. Кримінальний кодекс України. - К. - 2001, ст.ст. 75, 76, 77. 

5. Наказ № 6 від 17 січня 1995 року Міністерства охорони здоров’я України «Про 

розвиток та вдосконалення судово – медичної служби України». - К. – 1995. - (Правила 

проведення судово – медичної експертизи (дослідження) трупів в бюро судово – медичної 

експертизи. – с. 31–82). 

6. Каткова Т.В., Кожевникова Г.К. Судебные экспертизы (основания и 

процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): 

Учебное пособие. - Х. - 2000. - с. 69 – 92. 

7. Осмотр трупа на месте його обнаружения. Руководство. (А.А. Матышев ред.). - 

СПб. - 1997. 

8. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. - К. – 2001, гл.1. 

9. Найда А.І. Судова медицина. Матеріали програмованого навчання студентів 

юридичного факультету та слухачів правничих спеціальностей. - Львів. – 2000. - с. 19 – 29. 

 

Тема 2. Судово – медичне обстеження живих осіб, підстави та методика 

виконання. Вирішення ситуаційних задач стосовно визначення ступеня тяжкості 

тілесних ушкоджень 
 

Семінарське заняття – 2 год. 
 

План 

1. Визначення термінів «механічне ушкодження», «травма», «тілесне ушкодження». 

2. Підстави для виконання судово – медичного огляду (освідування). 

3. Зміст статей 121, 122, 125, 126, 127 КК України. 

4. Правила, умови, методологія здійснення судово – медичного обстеження живої 

особи. 

5. Визначення термінів «небезпека для життя», «втрата органу або його функції», 

«непоправне знівечення обличчя», «переривання вагітності», «стійка та тимчасова втрата 

працездатності», «тривалий» та «короткочасний розлад здоров’я», «катування», «мучення», 

«мордування», «фізичний біль».  



 

 158 

Контроль засвоєних знань по темі здійснюється шляхом вирішення ситуаційних задач 

у письмовій формі. 

 

Література: 

1. Судова медицина: Підручник для студентів медичних вузів (І.О. Концевич, Б.В. 

Михайличенко). - К. - 1997. 

2. Судова медицина. Підручник для студентів мед. вузів. - К. - 1999. 

3. Завальнюк А.Х. Судова медицина. Курс лекцій. – Тернопіль. - 2000. 

4. Кримінальний кодекс України. - К. - 2001, ст.ст. 121, 122, 125, 126, 127.  

5. Кримінально – процесуальний кодекс України. - К. - 2001, ст. 64. 

6. Наказ № 6 від 17 січня 1995 року Міністерства охорони здоров’я України «Про 

розвиток та вдосконалення судово – медичної служби України». - К. -1995. - (Правила 

судово – медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. – с.18–30). 

7. Наказ № 238 від 5 серпня 1998 року Міністерства охорони здоров’я України «Про 

затвердження критеріїв встановлення ступеня втрати професійної працездатності у 

відсотках» // Офіційний вісник України. – 1998. - с. 156 –178. 

8. Постанова кабінету міністрів України № 221 від 4 квітня 1994 року «Про 

затвердження порядку організації та проведення медико – соціальної експертизи втрати 

працездатності». 

9. Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступление против личности в УК УССР в 

судебной практике. - К. - 1981. 

10. Каткова Т.В., Кожевникова Г.К. Судебные экспертизы (основания и 

процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): 

Учебное пособие. - Х. - 2000. - с. 93–95. 

11. Найда А.І. Судова медицина. Матеріали програмованого навчання студентів 

юридичного факультету та слухачів правничих спеціальностей. – Львів. – 2000. - с. 119 –133. 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

відносно виконання курсової роботи (загальні зауваження): 

 

1. Оприлюднити головні терміни. 

2. Нормативно – правове підґрунтя теми курсової роботи. 

3. Головні ознаки, особливості, судово – медичні критерії їх визначення, значення в 

кримінальному або цивільному процесах. 

4. Методологія та методика досліджень і експертиз. 

5. Особисті висновки по темі самостійної роботи. 

 

Примітка: обов’язкове зазначення використаної літератури (приблизний перелік 

представлено в останньому розділі методичних вказівок). 
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РОЗДІЛ 4. ЗАВДАННЯ (ТЕСТИ ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ) ДЛЯ 

СТАНДАРТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ 

 

ТЕСТИ  

Виберіть одну чи декілька правильних відповідей у пунктах 1-93 

 

1. Основні закони, якi визначають змiст, порядок призначення та виконання судово-

медичної експертизи: 

А. Кримiнальний i Кримiнально-процесуальний кодекси 

Б. Iнструкцiя про виконання судово-медичної експертизи 

В. Цивiльний i Цивiльно-процесуальний кодекси 

Г. Правила та методичнi вказiвки про виконання окремих видiв судово-медичної експертизи 

Д. Конституція України 

2. В яких випадках законом передбачене обов’язкове призначення судово-медичної 

експертизи? 

А. для з’ясування причини смертi 

Б. для з’ясування тяжкостi та характеру тiлесних ушкоджень 

В. для з’ясування вiку пiдозрюваного чи обвинуваченого, якщо це має значення для справи 

та вiдсутнi вiдповiді документи про вiк чи неможливо їх отримати 

Г. для з’ясування статевої зрiлостi потерпiлої у справах про карні злочини 

Д. для з’ясування роду насильної смерті 

3. Види судово-медичних експертиз згiдно Кримінально-процесуального кодексу 

України: 

А. первинна  

Б. додаткова  

В. повторна  

Г. комiсiйна 

Д. альтернативна 

 

4. Об’єкти судової медицини це: 

А. живi особи  

Б. трупи осіб  

В. речовi докази  

Г. матерiали слiдчих i судових справ 

Д. групи тварин 

 

5. Підставою для виконання судово-медичної експертизи є: 

А. скерування органів слідства  

Б. скерування лікувального закладу  

В. скерування органів дізнання 

Г. скерування закладу медичного страхування 

Д. ухвала суду 

 

6. В яких випадках обов’язково призначають комiсiйнi судово-медичнi експертизи? 

А. у справах стосовно кримінальної вiдповiдальностi медичних працiвникiв за професiйнi 

правопорушення 

Б. щодо повторних експертиз за матерiалами кримiнальних i цивiльних справ 

В. щодо з’ясування стiйкої втрати працездатностi 

Г. щодо первинних особливо складних експертиз 

Д. щодо патологоанатомічного розтину 

7. Кому видають «Висновок» («Акт») судово-медичної експертизи (дослiдження, 

огляду)? 

А.  особi, яку оглядають  

Б. товариському суду  

В. родичам померлого 

Г. судово-слiдчим органам 

Д. особі, яку звинувачують у злочині 

 

8. Обов’язки судово-медичного експерта: 

А.  з’явитись на виклик дізнавача, слiдчого, прокурора чи суду та об’єктивно відповісти на 

питання 

Б. письмово повiдомити орган, який призначив експертизу, про неможливiсть сформулювати 

висновки, якщо питання до експерта виходить за межі компетенцiї чи наданих йому 

матерiалiв недостатньо для підсумків. 

В. до закiнчення експертизи довести з‘ясовані ним новi важливі для справи дані до вiдома 
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органiв, якi призначили експертизу 

Г.  допомогти вирiшити органам слiдства та суду питання про намiр, вину i т. iн. 

Д. брати на себе уповноваження щодо виконання розслідування 

9. У Кримінально-процесуальному кодексі України передбачений вiдвiд експерта у 

наступному випадку: 

А.  якщо вiн потерпiлий, цивiльний позивач, цивiльний вiдповiдач чи свiдок у цій справi 

Б.  якщо вiн приймав участь у цій справi як дiзнавач, слiдчий, обвинувачувач, громадський 

обвинувачквач чи захисник, законний представник обвинуваченого, потерпiлого, позивача 

чи вiдповiдача 

В. якщо вiн родич потерпiлого, позивача, вiдповiдача чи їх законних представникiв, родич 

обвинуваченого чи його законного представника, родич обвинувача, захисника, слiдчого, 

дiзнавача 

Г. якщо вiн у службовiй чи iншiй залежностi вiд обвинуваченого, потерпiлого, позивача, 

вiдповiдача 

Д. якщо він не працює в судово-медичному закладі 

10. Хто вирiшує питання про рiд насильної смертi?  

А. дiзнавач  

Б.  слiдчий  

В.  прокурор  

Г.  судово-медичний експерт  

Д. патологоанатом 

 

11. Хто з’ясовує категорiю i вид смертi? 

А. органи дiзнання  

Б.  слiдчий  

В. суд  

Г.  судово-медичний експерт  

Д.  лiкар-реанiматолог 

 

12. Про що свiдчить одночасне розташування трупних плям на переднiй i заднiй 

поверхнях тiла?  

А. отруєння  

Б.  внутрiшню кровотечу  

В.  боротьбу та самозахист  

Г. змiну положення трупа  

Д. асфіксію  

13. Зовнішні ознаки гниття це: 

А. ущільнення м’яких тканин  

В. трупне позеленіння  

С. гнильна венозна сітка 

Г. автоліз 

Д. трупна емфізема 

14. У судовій медицині тілесними ушкодженнями чи травмою називають: 

А. порушення анатомічної цілісності організму внаслідок будь якого чинника довкілля, яке 

спричинило розлад здоров’я чи смерть 

Б. порушення анатомічної цілісності організму в результаті будь якого захворювання, яке 

спричинило розлад здоров’я чи смерть 

В. порушення фізіологічних функцій організму внаслідок будь якого чинника довкілля, яке 

спричинило розлад здоров’я чи смерть 

Г. порушення фізіологічних функцій організму внаслідок захворювання, яке спричинило 

розлад здоров’я чи смерть 

Д. зміни обміну речовин, які поєднані з віком та соціальними умовами життя 

 15. Під час судово-медичної експертизи механічних ушкоджень з’ясовують: 

А. морфологічні особливості ушкоджень 

Б. механізм їх утворення та яким предметом вони могли бути заподіяні 

В. зажиттєвість, послідовність і давність ушкоджень 

Г. вплив ушкоджень на стан здоров’я і життя потерпілого 

Д. обставини їх спричинення 

16. Що можна з’ясувати за крововиливом: 

А. предмет, внаслідок дії якого утворився 

крововилив  

Б. місце первинного удару  

В. давність нанесення пошкодження 

Г. механізм утворення пошкодження 

Д. обставини утворення пошкодження 
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17. Які питання можна вирішити досліджуючи ушкодження, спричинені тупими 

предметами? 

А. про місце прикладання та напрямок дії 

травмуючого предмету 

Б. про форму і деякі властивості 

ушкоджуючої поверхні предмету 

В. про послідовність заподіяння ушкоджень 

Г. про давність утворення ушкоджень 

Д. про обставини події 

 

18. Від чого залежать морфологічні ознаки ушкоджень внаслідок падіння з висоти? 

А. висоти падіння  

Б. характеру поверхні, на яку впала людина  

В. пози людини під час удару 

Г. зросту особи 

Д. віку особи 

 

19. Ознаки падіння на площину (з висоти зросту): 

А. відсутність ознак загального струсу тіла 

Б. однобічність ушкоджень 

В. пошкодження мозку та субарахноїдальні крововиливи переважно в ділянці навпроти 

удару 

Г. переломи верхніх і нижніх кінцівок 

Д. значне пошкодження одягу потерпілого 

20. Які предмети називають зброєю? 

А. випадкові (камінь, палиця)  

Б. виготовлені для захисту  

В. які використовують у виробничій 

діяльності 

Г. виготовлені для нападу 

Д. молоток 

 

21. Гострими знаряддями вважають:  
А. тверді предмети, які мають гострий край 

Б. тверді предмети, які мають гострий кінець 

і гострий край 

В. тверді предмети, які мають гострий кінець 

Г. тверді предмети, які мають грані 

Д. сферичні предмети 

 

22. Особливості різаної рани, спричиненої власноруч: 

А. на кінцях і краях основної рани є додаткові надрізи (насічки) шкіри 

Б. вертикальні потьоки крові на одязі і тілі 

В. зазвичай, без крові долонна поверхня кисті, яка тримала ріжучий предмет 

Г. ушкодження кісток у вигляді лінійних поверхневих надрізів 

Д. масивність ушкодження 

23. Які морфологічні ознаки колено-різаної рани необхідно вказати під час огляду 

трупу на місці події: 

А. розміри, форму  

Б. стан кінців і країв  

В. напрям потьоків крові 

Г. довжину раневого каналу  

Д. особливості раневого каналу 

24. За ушкодженнями яких тканин можна ідентифікувати гострі рубаючі предмети: 

А. шкіра, підшкірна жирова клітковина, 

фасції  

Б. кісткова тканина  

В. паренхіматозні органи 

Г. хрящева тканина  

Д. головний мозок 

25. Вогнепальні ушкодження це: 

А.  травма внаслідок пострілу з вогнепальної 

зброї 

Б. травма внаслідрок вибуху снаряду, 

гранати, запалу 

В. травма внаслідок вибуху якої-небудь 

вибухової речовини 

Г. травма, спричинена частинами 

вогнепальної зброї (штик, приклад) 

Д. травма, поєднана з падінням після 

пострілу 
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26. Якими спеціальними методами досліджуючи ділянку паска обтирання можна 

з’ясувати метали, що входять до складу оболонки кулі? 

А. спектральним методом 

Б. методом кольорових відбитків 

В. електрографічним методом  

Д. токсикологічним методом 

Г. гістологічним методом 

 

27. Особливості вихідного вогнепального отвору: 

А. у кістках черепу отвір має форму 

зрізаного конуса, широка основа якого 

скерована у бік польоту снаряда 

Б. у рані є кісткові фрагменти, м'язи 

В. рана неправильної форми 

Г. краї рани вивернуті назовні 

Д. краї рани увігнуті всередину 

28. Що характеризує вихідний вогнестрільний отвір? 

А. відсутність кільця обтирання 

Б. відсутність кільця здирання 

В. відсутність дефекту тканини  

Г. рана великого розміру з нерівними краями 

Д. краї рани вивернуті назовні 

29. За якими ознаками можна з’ясувати дистанцію пострілу? 

А.  характером слідів близького пострілу  

Б. ступенем розсіювання дробового снаряду 

В.  ступенем розсіювання куль автоматної черги 

Г. напрямком раневого каналу  

Д. змінами вихідного отвору 

30. Від чого залежить ступінь розсіювання дробу внаслідок пострілу з мисливської 

зброї? 

А. калібру та характеру сверління дула (чок, напівчок, циліндр)  

Б. кількості та номеру дробу 

В. сорту та якості пороху 

Г. характеру пижів 

Д. атмосферного тиску 

31. Автомобiльна травма це: 

А.  комплекс ушкоджень, якi заподіяні зовнiшнiми частинами рухомого автомобiля 

Б.  комплекс ушкоджень, якi заподіяні внутрiшнiми частинами рухомого автомобiля 

В.  ушкодження, якi виникають внаслідок падiння з рухомого автомобiля 

Г.  ушкодження, якi виникають внаслідок удару до зовнiшнiх i внутрiшнiх частин 

нерухомого автомобiля, пiд час технiчного обслуговування 

Д.  ушкодження, якi виникають внаслідок вибуху двигуна 

32. Які ознаки зiткнення рухомого автомобiля з людиною: 

А.  специфiчнi ушкодження м’яких тканин у 

дiлянцi голови й кiнцiвок 

Б. ознаки загального струсу тiла 

В. слiди ковзання на взуттi  

Г. вiдбиток малюнку протектора на тiлi чи 

одязi  

Д. вколочений перелом шийного вiддiлу 

хребта 

33. Які характерні ознаки залiзничної травми (переїзду колесами): 

А. смуги тиснення у виглядi здирання шкiри  

Б.  повне та неповне вiддiлення частин тiла чи 

роздiлення тiла  

В. смуги обтирання у вигляді саден i подряпин 

Г. слiди волочiння на тiлi та одязі 

Д.  розчленування тіла 

 

34. Смерть членів екіпажу та пасажирів літака під час авіаційних катастроф настає 

внаслідок: 

А.  гострого кисневого голодування 

Б.  отруєння оксидом вуглецю (чадний газ) 

В.  вибухової декомпресії 

Г.  дії високого атмосферного тиску 

Д.  опромінення 

 

35. Оглядаючи труп на місці дорожньотранспортної пригоди, лікар-фахівець у галузі 

судової медицини повинен зафіксувати: 

А. розташування трупу відносно навколишніх 

предметів 

В. взаєморозташування транспортних засобів 

С. місця знаходження речових доказів 

Г. місце імовірного зіткнення транспортного 

засобу з пішоходом 

Д. пошкодження транспортного засобу 
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36. Які ознаки під час зовнішнього дослідження трупу свідчать про смерть внаслідок 

переохолодження? 

А. поза людини, яка замерзла (“калачиком”) 

Б. бурульки біля отворів носа, рота, іній на віях 

В. відмороження відкритих ділянок тіла 

Г. втягування яєчок у пахові канали 

Д. розходження швів черепа 

 

37. Який стан шкіри найбільш сприяє виникненню електротравми? 

А. мокра, спітніла  

Б. мозолиста  

В. мацерована 

Г. суха 

Д. змащена 

 

38. Які ознаки на місці знаходження трупу свідчать про дію блискавки? 

А. розбите скло  

Б. розщеплені дерева  

В. поламані та обвуглені предмети 

Г. шматки розірваного одягу 

Д. запах озону 

 

39. Хто приймає участь в огляді місця події щодо ураження електричним струмом? 

А. поняті  

Б. судово-медичний експерт  

В. слідчий 

Г. експерт-інженер 

Д. лікар швидкої допомоги 

 

40. Які ознаки смерті внаслідок гострої променевої хвороби: 

А. кахексія  

Б. розповсюджені внутрішньошкірні геморагії  

В. атрофія волосяних цибулин 

Г. некротичний гінгівіт 

Д. жирова емболія легенів 

 

41. Хто з’ясовує причини виникнення нещасного випадку внаслідок дії електричного 

струму? 

А. слідчий  

Б. експерт-криміналіст  

В. судово-медичний експерт 

Г. експерт-інженер 

Д. суддя 

 

42. Що таке асфіксія? 

А. кисневе голодування внаслідок нестачі кисню в повітрі, яким дихає особа 

Б. кисневе голодування внаслідок хвороби крові 

В кисневе голодування внаслідок порушення кровообігу (захворювання серцево-судинної 

системи) 

Г. кисневе голодування внаслідок фізичної перешкоди диханню 

Д. кисневе голодування внаслідок вад розвитку організму 

43. Від чого залежить вираженість странгуляційної борозни під час повішення?  

А. матеріалу петлі, її ширини  

Б. сили затягування (маси й пози тіла)  

В. тривалості перебування трупу в петлі 

Г. характеру петлі (замкнена чи відкрита, 

одинарна чи подвійна, нерухома чи ковзаюча) 

Д. фізичного стану шкіри людини 

44. Для з’ясування роду смерті у випадках повішення звертають увагу на: 

А. присутність волокон матеріалу петлі на 

долонях повішеного 

Б. відповідність розміщення трупних плям і 

положення тіла на місці його знаходження  

В. відповідність петлі та странгуляційної 

борозни на шиї 

Г. прижиттєвість странгуляційної борозни 

Д. сліди боротьби та самозахисту 

45. У випадках повішення під час огляду місця події обов’язково вимірюють: 

А. висоту підставки біля трупа  

Б. відстань від землі чи підлоги до підошв 

В. відстань від верхньої частини підставки 

до закріпленої мотузки 

Г. довжину трупа з витягнутими вгору 

руками  

Д. довжину трупа з розташованими вздовж 

тіла руками 

46. З’ясувати одною і якою чи обома руками відбувалось задушення, а також з якого 

боку було захоплення шиї руками, можна за: 

А. позою трупа на місці його знаходження  

Б. напрямком опуклості саден у вигляді півмісяця  

В. вираженістю загальноасфіктичних ознак смерті 

  

Г. кількістю саден і синців на різних 

поверхнях шиї 

Д. відбитками пальців злочинця на шиї 

жертви 
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47. Які фактори впливають на швидкість всмоктування отрут із шлунку? 

А.  концентрація (доза) отрути 

Б.  швидкість випорожнення шлунку 

В.  їда в шлунку 

Г.  вид розчину (водяний, масляний, спиртовий) 

Д.  вік і стать особи 

48. Чому результати судово-токсикологічного дослідження можуть бути негативними у 

випадках смерті внаслідок отруєння? 

А.  швидке виділення отрути з організму 

Б. перехід отрути в інші сполуки, які не визначаються під час судово-хімічного дослідження 

В.  неправильне вилучення та зберігання органів і тканин до початку їх дослідження 

Г. застосування неадекватного для цього отруєння методу дослідження 

Д.  заморожування об’єктів під час зберігання 

49. Які об’єкти дослідження харчових отруєнь: 

А.  залишки їжі, яка спричинила отруєння, а також посуд, у якому вона зберігалась 

Б.  напівфабрикати, вихідна сировина й тара, в якій вони зберігалися 

В.  особи, які мали безпосереднє відношення до приготування й роздачі їжі 

Г.  блювотні маси, промивні води, кров і сеча потерпілих 

Д.  змиви з інвентаря й обладнання, на яких обробляли продукти 

50. Основа для судово-медичної експертизи (дослідження) трупу це: 

А. постанова слідчих органів  

Б. постанова органів дізнання  

В. скерування органів дізнання 

Г. супроводжуючий лист «швидкої допомоги» 

Д. скерування управління охорони здоров'я 

 

51. Мета судово-медичної експертизи (дослідження) трупу – з’ясувати: 

А. причину та категорію смерті  

Б. тип знаряддя, яким спричинене ушкодження  

В. механізм ушкодження 

Г. ким і з якою метою заподіяне 

ушкодження 

Д. обставини смерті 

52. Хто перший оглядає труп на місці його знаходження і відповідає за це? 

А. експерт-криміналіст  

Б. судово-медичний експерт (лікар-спеціаліст у 

галузі судової медицини)  

В. експерт-біолог 

Г. слідчий  

Д. понятий 

53. Учасниками огляду трупа на місці його знаходження є: 

А.  слідчий 

Б. лікар-спеціаліст у галузі судової медицини, або інший лікар  

В.  поняті 

Г. родичі померлої особи  

Д. прокурор 

54. Як повинен вчинити лікар-експерт, якщо прибувши на місце події з’ясує, що у 

потерпілого є ознаки життя? 

А.  повідомити про це начальника бюро судово-медичної експертизи 

Б. через слідчого викликати «швидку допомогу» 

В.  розпочати огляд місця події 

Г. особисто вжити заходів щодо відновлення життєвих функцій організму потерпілого 

Д.  очікувати на приїзд «швидкої допомоги», не змінюючи позу потерпілої особи 

55. В яких випадках під час дослідження трупу вилучення зразків крові для визначення 

групових властивостей обов’язкове? 

А.  раптова смерть  

Б. дослідження трупу невідомої особи  

В.  смерть внаслідок переохолодження 

Г. в усіх випадках смерті внаслідок 

зовнішньої кровотечі  

Д. асфіксична смерть 

56. «Новонароджена» дитина у судово-медичному аспекті це? 

А.  народжена дитина без вад розвитку 

Б.  народжена дитина протягом перебування 

в пологовому будинку 

В.  народжена дитина після виписки з 

пологового будинку 

Г. народжена дитина протягом зберігання 

нею ознак новонародженості 

Д. народжена дитина, яка перебуває під 

наглядом дільничного лікаря-педіатра 
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57. Яких дітей вважають мертвонародженими? 

А.  померлих до пологів 

Б.  померлих під час пологів 

В.  померлих зразу ж після пологів до появи 

дихання 

Г.  померлих після пологів з серцевою 

діяльністю, але які не дихали 

Д.  померлих раптово 

 

58. Освідування (огляд) живих осіб можна виконувати: 

А. у медичних стаціонарах  

В. в амбулаторіях і відділеннях бюро судово-

медичної експертизи 

Б. у закладах позбавлення волі  

Г. у приміщенні міліції, прокуратури, суду 

Д. в аудиторіях профільних кафедр 

59. Під час експертизи тяжкості заподіяної шкоди здоров’ю судово-медичний експерт 

повинен з’ясувати: 

А. ступінь втрати загальної працездатності.  

Б. ступінь втрати професійної 

працездатності.  

В. тривалість розладу здоров'я 

Г. ступінь втрати спеціальної працездатності 

Д. величину моральної шкоди 

60. У випадку смерті потерпілої особи після заподіяного їй тілесного ушкодження 

судово-медичний експерт повинен: 

А. з’ясувати чи пошкодження небезпечне для життя 

Б. з’ясувати причину смерті потерпілої особи 

В. вирішити питання про прямий причинно-наслідковий зв’язок між ушкодженням і смертю 

Г. оцінити правильність і повноту наданої медичної допомоги 

Д. оцінити ступінь втрати професійної працездатності 

61. Кваліфікуючою ознакою тяжкої шкоди здоров’ю є: 

А. небезпека для життя людини 

Б. розлад здоров’я, поєднаний із стійкою втратою 

загальної працездатності не менше 25 % 

В. психічний розлад 

Г. тривалий розлад здоров’я 

Д. розлад здоров’я поєднаний зі стійкою 

втратою загальної працездатності від 10 

до 33% 

62. Кваліфікуючою ознакою заподіяної шкоди здоров’ю середньої тяжкості є: 

А. непоправне знівечення обличчя. 

Б. короткочасний розлад здоров’я 

В. переривання вагітності малого терміну 

Г. стійка втрата загальної працездатності від 

10 до 33 % 

Д. стійка втрата загальної працездатності 

менше 10% 

63. Кваліфікуючою ознакою легкої шкоди здоров’ю є: 

А. короткочасний розлад здоров'я 

Б. захворювання наркоманією або 

токсикоманією 

В. стійка втрата загальної працездатності 

менше 10 % 

Г. незначна стійка втрата професійної 

працездатності 

Д. переривання вагітності малого терміну 

 

64. З’ясування факту знівечення особи є компетенцією: 

А. судово-медичного експерта  

Б. лікаря-косметолога  

В. лікаря-експерта 

Г. суду 

Д. слідчого, дізнавача 

 

65. Самоушкодження (самокалічення) це: 

А. умисне спричинення собі пошкоджень  

Б. штучне викликання хворобливих станів  

В. умисне обтяження існуючого вже розладу 

здоров'я 

Г. необережне спричинення собі ушкоджень 

легкого ступеня тяжкості 

Д. необережне спричинення ушкодження 

будь якого ступеня тяжкості 

66. Агравація це: 

А. зменшення симптомів захворювання 

Б. зображення симптомів неіснуючого 

захворювання  

В. штучне викликання хворобливого стану 

Г. перебільшення симптомів захворювання 

Д. умисне обтяження вже існуючого розладу 

здоров’я 
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67. Необхідність з’ясувати істинну стать особи може виникнути під час: 

А. розгляду позову про аліменти 

Б. призиву на військову службу 

В. видачі документів, що засвідчують особу 

Г. розслідування злочинів проти статевої 

недоторканності і статевої свободи особи 

Д. розслідування особливо тяжких злочинів 

68. Зґвалтування це здійснення статевих зносин: 

А. з неповнолітньою особою  

Б. з використанням безпорадного стану особи  

В. у збоченій формі 

Г. із загрозою застосування насильства щодо 

особи 

Д. осіб однієї статі 

69. Яка достовірна ознака статевих зносин, які відбулись? 

А. вагітність  

Б. ушкодження піхви 

В. сперма у піхві 

Г. зараження венеричною хворобою 

Д. сперма у прямій кишці 

 

70. Факт здійснення розпусних дій з’ясовує: 

А. судово-медичний експерт 

Б. гінеколог  

В. уролог 

Г. слідчий 

Д. лікар-експерт 

 

71. На основі якого речового доказу судово-медичний експерт констатує факт 

здійснення статевого акту? 

А. сперми  

Б. крові  

В. слини 

Г. сечі 

Д. волосся 

 

72. Які документи скеровують в імунологічне відділення для виконання експертних 

досліджень речових доказів біологічного походження? 

А. постанову слідчого чи ухвалу суду про 

призначення експертизи 

Б. копію постанови слідчого 

В. копію протоколу вилучених зразків крові, 

слини, волосся 

Г. копію протоколу місця події 

Д. доручення слідчого 

 

73. Судово-цитологічне дослідження дозволяє з’ясувати: 

А. клітинні елементи на об'єкті  

Б. видову і групову належність клітин  

В. тканинну і органну належність клітин 

Г. природу мікрочастинок небіологічного 

походження 

Д. нашарування кіптяви на тканині 

74. Об’єкти судово-цитологічної експертизи це: 

А. частинки одягу 

Б. частинки тканин і органів  

В. ізольовані клітини 

Г. предмети із слідами нашарувань біологічних об’єктів 

Д. трупні плями в початковій стадії утворення 

 

75. Судово-токсикологічне дослідження дозволяє: 

А. з’ясувати токсичну речовину в зразку  

Б. з’ясувати відсутність токсичних речовин у 

зразку  

В. діагностувати отруєння 

Г. спростувати можливість отруєння 

Д. діагностувати живонародженість дитини 

 

76. Речові докази біологічного походження це: 

А. кров  

Б. волосся  

В. виділення тіла людини 

Г. частинки тканин та ізольовані клітини 

Д. нашарування кіптяви на одязі 

 

77. Під час дослідження плям крові можна з’ясувати її: 

А. видову належність  

Б. групові властивості 

В. регіональне походження 

Г. належність конкретній особі 

Д. органне походження 

 

78. Судово-медична експертна комісія під час розгляду «лікарських справ» вирішує 

такі питання: 

А.  яка причина смерті хворого? 

Б. чи правильно здійснені обстеження та лікування 

Г. чи є провина медичного персоналу 

у допущених помилках, якщо так, чия 
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хворого? 

В. які помилки у лікуванні? 

конкретно? 

Д.  у чому злочин? 

79. Які злочини у медичній діяльності є навмисними? 

А. нещасні випадки у медичній практиці 

Б. ненадання допомоги хворому 

В. лікарська помилка 

Г. протиправне виконання аборту 

Д. усі перелічені 

 

80. Які обставини повинні бути з'ясовані під час судово-медичної експертизи стосовно 

професійного правопорушення медичного працівника у ході розслідування 

кримінальної справи? 

А.  неправильність і несвоєчасність надання медичної допомоги, а у випадку її ненадання –

 чи була поважна причина, чи небезпечний для життя стан хворого 

Б.  настання смерті чи заподіяння шкоди здоров’ю пацієнта; причинний зв'язок між цими 

діями (бездіяльністю) медичних працівників і несприятливим результатом 

В.  з’ясування причин і умов, які сприяли несприятливому результату 

Г.  ставлення обвинуваченого до пацієнта 

Д. відсутність лікаря в лікарні у момент смерті хворого 

81. Несприятливі наслідки у лікарській діяльності можуть бути зумовлені: 

А. нещасними випадками під час лікування 

Б. самогубством хворої особи 

В. лікарськими помилками 

Г. випадками евтаназії  

Д. професійними правопорушеннями 

медичних працівників 

82. Під час виконання експертизи стосовно «лікарських справ» з’ясовують такі 

питання: 

А. ознаки незаконної стерилізації 

Б. правильність діагнозу 

В. правильність лікування 

Г. повнота наданої медичної допомоги 

Д. своєчасність наданої медичної допомоги 

 

83. Сутність терміну «лікарська помилка» передбачає помилковість дій лікаря за 

умови: 

А. відсутності необережності 

Б. відмови хворої особи від лікування 

В. відсутності недобросовісності у діях лікаря  

Г. відсутності документації 

Д. відсутності наміру 

 

84. Чи передбачене кримінальне покарання за лікарські помилки: 

А. так 

Б. ні  

В. вирішує суд 

Г. вирішує прокурор 

Д. вирішує експертна відомча комісія 

 

85. Поважною причиною відмови надання медичної допомоги хворому, зазвичай, 

вважають: 

А. надання медичним працівником допомоги 

іншому хворому 

Б. хворобу самого лікаря 

В. відсутність транспорту 

Г. некомпетентність медичного 

працівника 

Д. хворий з іншої дільниці 

 

86. Обов’язковими елементами об‘єктивної сторони усіх правопорушень медичних 

працівників є: 

А. протиправна (неправильна) діяльність 

(бездіяльність) 

Б. шкода для хворої особи 

В. причинний зв’язок між неправильною 

діяльністю (бездіяльністю) та заподіяною шкодою 

Г. нещасний випадок у лікарській 

практиці 

Д. намір чи необережність (провина) у 

діяльності (бездіяльності) медичного 

персоналу 

87. Головною причиною лікарської помилки може бути: 

А. недбалість у діях лікаря 

Б. атиповий перебіг захворювання 

В. медичне неуцтво лікаря 

Г. недостатній досвід лікаря 

Д. правопорушення 

 

88. Згідно чинного законодавства лікарі юридично відповідають щодо: 

А. незаконної лікувальної діяльності Г. дисциплінарних проступків 
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Б. лікарської помилки 

В. порушення правил боротьби з епідеміями 

Д. порушення прав пацієнта 

 

89. Дисциплінарні провини медичних працівників це: 

А. невиконання розпорядження керівника 

Б. незаведена історія хвороби щодо особи, якій 

виконують аборт 

В. порушення правил внутрішнього розпорядку 

Г. порушення правил боротьби з 

епідеміями 

Д. несумлінне ставлення до службових 

обов'язків 

90. Якщо під час надання медичної допомоги особі спричинена шкода здоров’ю, 

відшкодування можливе стосовно: 

А. втраченого потерпілим заробітку (зарплати) 

Б. моральної шкоди 

В. витрат потерпілого на придбання ліків 

Г. витрат потерпілого на його догляд 

Д. витрат на консультації закордонних 

фахівців, запрошених потерпілим 

91. Які обставини не передбачають цивільну відповідальність лікаря за спричинену 

шкоду здоров’ю особі під час надання їй медичної допомоги (послуги): 

А. шкода, яка виникла внаслідок грубої необережності потерпілої особи 

Б. шкода, яка виникла внаслідок лікарської помилки (добросовісної помилки лікаря за 

відсутності недбалості і халатності) 

В. шкода, яка виникла внаслідок непереборної сили 

Г. шкода, яка виникла внаслідок несумлінного ставлення медичного працівника до своїх 

професійних обов’язків 

Д. шкода, яка виникла внаслідок незвичайного перебігу захворювання 

92. Згідно міжнародної класифікації хвороб ятрогенією вважають: 

А. летальний результат внаслідок лікування 

Б. несприятливі наслідки будь яких медичних заходів 

В. добросовісну помилку лікаря 

Г. атиповий перебіг хвороби 

Д. професійне неуцтво лікаря 

 

93. Вилучення органів чи тканин у живого донора дозволено чинним законодавством, 

якщо: 

А. донора попередили про можливі ускладнення для його здоров’я 

Б. донор висловив згоду на вилучення органів чи тканин письмово 

В. донору здійснено всебічне обстеження 

Г. донор має висновки консиліуму лікарів-спеціалістів про можливість вилучення у нього 

органів чи тканин 

Д. донору гарантована матеріальна винагорода за вилучені органи чи тканини 

 

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ 

 

З’ясуйте відповідність ступеня тяжкості та ознаки тілесного ушкодження згідно 

умови завдання 

 

1. Гр-ну П. ударом викрутки поранили шию. З травмпункту потерпілий доставлений у 

ЛОР-відділення лікарні. Дані карти стаціонарного хворого: «…Стан середньої важкості. На 

передній поверхні шиї, на 3 см нижче краю щитоподібного хряща є рана 0,7 х 0,4 см, крізь 

яку під час дихання з шумом виділяється повітря, слиз, змішаний з кров’ю. З’ясовано, що 

рана проникає у порожнину трахеї, кільця якої не ушкоджені». Діагноз: Проникаюче колене 

поранення шиї з порушенням цілісності трахеї. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 
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2. Гр-ну С. нанесли удар ребром долоні по шиї у ділянку гортані. Потерпілий втратив 

свідомість, впав на землю. Швидкою допомогою доставлений у ЛОР-відділення лікарні. Дані 

карти стаціонарного хворого: «…Стан непритомний, адинамічний, шкіра бліда, вкрита 

липким потом. Пульс ниткоподібний, слабкого наповнення, 120 уд./хв., АТ 60/00 мм рт.ст. 

Виконаний комплекс реанімаційних заходів. Під час огляду ЛОР-лікарем: перелом 

перснеподібного хряща гортані. Виписаний на 10 добу після лікування…». Діагноз: Тупа 

закрита травма шиї: перелом перестнеподібного хряща гортані. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

3. Під час втечі гр-н Н. в стані сильного алкогольного сп’яніння впав на розбите скло, 

поранив праве передпліччя. За годину після травми знайдений непритомним працівниками 

міліції і доставлений у реанімаційне відділення лікарні. Дані карти стаціонарного хворого: 

«…Непритомний. Шкіра бліда, кінцівки на дотик холодні. Зіниці розширені, повільно 

реагують на світло. Пульс не визначається, АТ 70/30 мм рт.ст. На передній поверхні правого 

передпліччя у нижній третині рана з пошкодженою променевою артерією. Після виконання 

активних реанімаційних заходів загальні функції нормалізуються». Діагноз: Різана рана 

правого передпліччя з ушкодженням променевої артерії, кровотеча та колапс. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

4. Під час полювання гр-ну Й. пострілом з рушниці поранили ліву ногу. Для зупинки 

кровотечі наклали джгут, потерпілого доставили в хірургічне відділення лікарні. Дані карти 

стаціонарного хворого: «…Стан задовільний. Скарги на біль в ділянці рани. Пульс 88 уд./хв., 

АТ 120/70 мм рт.ст. У лівій підколінній артерії 5 круглих ран, діаметром по 0,4 см. Рухи в 

колінному суглобі обмежені внаслідок болю». Діагноз: Дробове вогнепальне поранення лівої 

ноги з ушкодженнями підколінної артерії. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

5. На автозаправній станції під час перекачування бензину водій впав у резервуар з 

бензином, з якого його одразу витягнули. За 2 години з’явилася слабість, головний біль. 

Звернувся у поліклініку, скерований на стаціонарне лікування. Дані карти стаціонарного 

хворого: «…Загальний стан середньої важкості. Скарги на головний біль, відчуття втоми. 

Шкіра різко гіперемована з частковим відшаруванням епітелію. У кінці першої доби у 

хворого марення, залякуючі зорові і слухові галюцинації, сильне психомоторне збудження. 

Артеріальний тиск 90/50 мм рт.ст. Пульс 110 уд./хв.». Діагноз: Хімічні опіки та отруєння 

бензином, з порушенням функції нирок. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 
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Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

6. Під час електрозварювальних робіт гр-ну К. в обидва ока потрапили частини 

розпеченого металу. Доставлений в очне відділення лікарні. Дані карти стаціонарного 

хворого: «…Повіки очей різко набрякли, обидва очних яблука зменшені в об’ємі. На 

рогівках рани, проникаючі у задні камери очей. Виконане оперативне видалення очних 

яблук…». Діагноз: Термічні опіки очей розпеченим металом. Сліпота. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

7. Пізно ввечері на гр-ку Н., яка поверталась додому, напали. Невідомий вимагав 

грошей, дусив. Що було згодом вона не пам‘ятає. Дані карти стаціонарного хворого: 

«…Прийшла до свідомості в приймальному відділенні. Загальний стан середньої важкості, 

загальмована. Скарги на біль у ділянці шиї, порушене ковтання, сиплість голосу. На 

передній і боковій поверхнях шиї чисельні садна та овальні синці. У слизових оболонках 

очей і барабанних перетинках дрібнокраплинні крововиливи. Є тремор пальців, іноді судоми. 

У приймальному відділенні було мимовільне виділення сечі і калу…». Діагноз: Механічна 

асфіксія внаслідок задушення з порушенням діяльності центральної нервової системи. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

8. Гр-ну Ш. під час бійки поранили калитку. З місця події доставлений в урологічне 

відділення лікарні. Дані карти стаціонарного хворого: «…Загальний стан задовільний. На 

запитання відповідає правильно. Артеріальний тиск 110/70 мм рт. ст. Пульс 90 уд./хв., 

задовільних властивостей. На калитці наскрізна рана 4 х 2 см., в ході ревізії – повний переріз 

сім’яних канальців…». Діагноз: Ножове поранення калитки з наскрізним перетином 

сім’яних канатиків. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

9. Гр-н Н. декілька років укладав бетон, використовуючи віброукладчик. Протягом 

останнього року помітив прогресивне погіршення слуху на обидва вуха. На прийомі у 

судово-медичного експерта: «…Стан потерпілого задовільний. Спілкування неможливе 

внаслідок різко зниженого слуху». Скерований на консультацію до ЛОР-лікаря. Дані огляду 

ЛОР-лікаря: «…Розмовну мову не чує на відстані 4 см від вушних раковин. Під час 

аудіметрії підтверджене ураження обох слухових нервів…». Діагноз: Вібраційна хвороба з 

ураженням обох слухових нервів. Глухота. 

 А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 
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В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

10. У гр-на Л. вогнепальне поранення обличчя. Медична допомога надана у 

стоматологічному відділенні. Дані карти стаціонарного хворого: «…Загальний стан 

задовільний. На правій щоці рана діаметром 0,7 см, з дефектом тканини, який проникає у 

порожнину рота. На лівій щоці рана 1,5 х 3 см, з нерівними краями. Під час огляду ротової 

порожнини – неповна ампутація язика на рівні середньої третини. Виконана хірургічна 

обробка рани і ушивання ушкодження язика». Виписаний з лікарні на 15 добу у 

задовільному стані. Дані судово-медичного огляду: «…Мовний контакт дуже ускладнений, 

потерпілий вимовляє лише окремі звуки, незрозумілі для оточуючих. Активні рухи язика 

відсутні. У середній третині язика грубі рубці…». Діагноз: Вогнепальне кульове поранення 

обличчя з неповною травматичною ампутацією язика. Втрата здатності до мовлення. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

11. Гр-ці Д. вихлюпнули в обличчя концентровану сірчану кислоту. Доставлена у 

травматологічне відділення лікарні. Дані карти стаціонарного хворого: «…Загальний стан 

задовільний. На лівій половині обличчя з розповсюдженням на бокові поверхні шиї опік 

розміром 21 х 6 см. Місцями тканина змертвіла, особливо у нижніх відділах. Шкіра навколо 

гіперемована. За 29 днів потерпілу виписали з лікарні у задовільному стані…». За 1,5 місяці 

під час огляду у судово-медичного експерта: «…На лівій половині обличчя, на лівій боковій 

поверхні шиї рубці площею 15 х 4 см, рожевого кольору, тверді на дотик, щільно прилягають 

до глибших тканин. Обличчя асиметричне, лівий купол роту опущений, голова дещо схилена 

ліворуч…». Діагноз: Хімічні опіки обличчя сірчаною кислотою. Непоправні рубці на обличчі 

та шиї. 

А. тяжке тілесне ушкодженн 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження. 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

12. Під час бійки гр-на Р. вдарили якимось предметом у ділянку підборіддя. На 

прийомі у судово-медичного експерта: «…На слизовій оболонці нижньої губи рота 

крововилив, червоного кольору. На нижній щелепі відсутні перші два різці, зубні комірки з 

кровотечею та нерівними краями. На дні комірок відламки коренів зубів…». Діагноз: 

Травматична ампутація 2-ой передніх зубів. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 
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13. Гр-на Ц. побили невідомі. Удари наносили кулаками по обличчі. Під час огляду 

судово-медичного експерта: «… На обличчі чисельні багряно-сині синці, розмірами від 1 х 1 

см до 3 х 1 см, з чіткими межами. Інших ушкоджень не має…». Діагноз: Синці на обличчі. 

А. тяжке тілесне ушкодженн 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

14. Зі слів гр-ки І., «їй під ноги кинули якийсь предмет, що вибухнув». Машиною 

швидкої допомоги доставлена в хірургічне відділення лікарні. Дані карти стаціонарного 

хворого: «…Загальний стан середньої важкості. Пульс 74 уд./хв., артеріальний тиск 130/70 

мм рт.ст. На правій гомілці рвана рана розміром 10 х 5 см, на правому стегні рана розміром 2 

х 0,5 см. Пульсація на артеріях правої ноги збережена. Рентгенографічно: уламковий 

перелом правої великогомілкової кістки…». Діагноз: Вибухове поранення з відкритим 

переломом великогомілкової кістки. Рвана рана правої гомілки. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

15. Гр-на Ш. підозрюють у вбивстві, проте він це заперечує. З його слів, він «був 

співучасником бійки». Дані карти стаціонарного хворого: «…Потерпілий в активному стані. 

На чолі, на повіках обох очей, на спинці носу, на лівій щоці, на шиї і на передній поверхні 

грудної клітки 16 синців і 20 саден. Рентгенографія кісток черепу: патологічних кісткових 

змін не знайдено. Під час неврологічного обстеження патології не має…». Діагноз: Численні 

садна та синці на обличчі. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

16. Гр-ку В. облив окропом колишній чоловік. Вона була доставлена в опікове 

відділення лікарні. Дані карти стаціонарного хворого: «…Загальний стан середньої важкості. 

Пульс 100 уд./хв., артеріальний тиск 130/70 мм рт.ст. На правій і лівій щоках, на губах роту, 

на носі опіки у вигляді почервоніння шкіри, відшарування епідермісу у вигляді міхурів, які 

захоплюють 9% поверхні. З лікарні виписана на 18 день для продовження амбулаторного 

лікування». Діагноз: термічні опіки окропом І-ІІ ступеня, 9% поверхні тіла. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

17. Гр-на Б., невідомий поранив ножем в живіт. Швидкою допомогою доставлений в 

хірургічне відділення лікарні. Дані карти стаціонарного хворого: «…Пульс 110 уд./хв., 

артеріальний тиск 110/60 мм рт.ст. На передній стінці живота різана рана довжиною 7 см. 
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Під час лапаротомії: пошкодження тонкої кишки та її брижі. Під очеревиною велика 

гематома». У ході судово-медичного огляду: «…Стан задовільний. Обстеження виконане 2 

тижні після заподіяння травми». Діагноз: Проникаюче поранення живота з ушкодженням 

тонкої кишки та брижі.  

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

18. Гр-н Ж. вийшов з аварійно зупиненого автомобіля, в якому раптово згасло світло, і 

в цей час на нього скоєно наїзд. Дані карти стаціонарного хворого: «…Поступив без 

свідомості. На тілі численні садна та подряпини. Пульс 130 уд./хв., артеріальний тиск 90/30 

мм рт.ст. згодом тиск нормалізувався. Рентгенографічно: уламковий перелом обох стегнових 

кісток…». Діагноз: Закриті переломи обох стегнових кісток. Численні садна, подряпини на 

тілі. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

19. Гр-ну І. під час бійки викручували пальці правої кисті. У травматологічному 

пункті він скаржився на біль у правій кисті, відсутність рухів третього пальця. Об’єктивно: 

нігтьова фаланга ІІІ пальця зміщена до тилу кисті. Міжфаланговий суглоб набряклий, болить 

під час пальпації. Активні рухи в ньому неможливі. Рентгенологічно: ушкоджень кісток не 

має. Виконана операція: вправлення фаланги. Діагноз: Вивих нігтьової фаланги ІІІ пальця. 

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 

 

20. Гр-на Т. доставили в торакальне відділення з вогнепальним пораненням правої 

половини грудної клітки. Скарги на кашель, біль у грудях. Поранений блідий, з ціанотичним 

відтінком. Дихання часте, поверхневе. Артеріальний тиск знижений, пульс частий. Під час 

обстеження: на передній стінці грудної клітки в ділянці VI-VII ребер справа по 

середньоключичній лінії воронкоподібна вхідна вогнепальна рана, а на спині, дещо нижче 

лопатки, друга рана з вивернутими краями на зовні (вихідна кульова рана). Через ці дві рани 

виділяються кров’янисті пухирі. Під час вдиху виходить повітря. Рентгенологічно: відкритий 

пневмоторакс. Виконана операція, після якої стан хворого прогресивно покращився. Діагноз: 

Наскрізне кульове вогнепальне поранення правої половини грудної клітки. 

Гемопневмоторакс.  

А. тяжке тілесне ушкодження 

Б. необережне тяжке тілесне ушкодження 

В. середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Г. легке тілесне ушкодження 

Д. побої і мордування 

1. небезпека для життя 

2. втрата органу або його функції 

3. переривання вагітності 

4. тривалий розлад здоров’я 

5. короткочасний розлад здоров’я 

6. без наслідків 
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ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ТЕСТІВ 

 

1 АВ 48 АБВГ 

 2 АБВГ 49 АБВГД 

3 АБВГ 50 АБВ 

4 АБВГ 51 АВ 

5 АВД 52 Г 

6 АБВГ 53 АБВ 

7 Г 54 БГ 

8 АБВ 55 БГ 

9 АБВГ 56 Г 

10 АБВ 57 АБВ 

11 Г 58 АБВГ 

12 Г 59 АВ 

13 БВД 60 АБВ 

14 АВ 61 АВ 

15 АБВГ 62 Г 

16 АБВ 63 АВ 

17 АБВГ 64 Г 

18 АВ 65 АБВ 

19 БГ 66 Г 

20 Г 67 АБВГ 

21 АБВ 68 БГ 

22 АБВГ 69 АВ 

23 АБВ 70 Г 

24 БГ 71 А 

25 АБВ 72 АВ 

26 АБВГ 73 АБВ 

27 АБВГ 74 БВГ 

28 АБВД 75 АБ 

29 АБВ 76 АБВГ 

30 АБВ8 77 АБВ 

31 АБВ 78 АБВ 

32 АБВ 79 БГ 

33 АБВ 80 АБВ 

34 АБВГ 81 АВД 

35 АВ 82 БВГД 

36 АБВГ 83 ВД 

37 АВ 84 Б 

38 АБВГД 85 АБ 

39 АБВГ 86 АВД 

40  АБВГ 87 БГ 

41  Г 88 АВД 

42 АБВГ 89 АВД 

43 АБВГ 90 АБВГ 

44 АБВГД 91 АВД 

45 Г  92 АБВГ 

46 АБГ 93 АБВГ 

47 АВ   
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ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 

 

 

 1 А.1 

 2 А.1 

 3  А.1 

 4 А.1 

 5  А.1 

 6 А.2 

 7 А.1 

 8 А.2 

 9 А.2 

 10 А.2 

 11 В.4 

 12 Г.5 

 13 Г.6 

 14 А.1 

 15 Г.6 

 16 В.4 

 17 А.1 

 18 А.1 

 19 Г.5 

 20 А.1 
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