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ВСТУП 

Метою вивчення курсу судової медицини є оволодіння осно-
вами спеціальних медичних знань та умінь, необхідних працівни-
кам правоохоронних органів у діяльності щодо розслідування та 
запобігання злочинам. Тому особливу увагу в цьому навчальному 
посібнику приділено найбільш важливим для практики розділам і 
темам судової медицини, а саме: організаційно-процесуальним 
засадам судово-медичної експертизи в Україні, використанню су-
дово-медичних знань на стадії досудового розслідування, в суді та 
цивільному судочинстві. Наведено особливості судово-медичної 
експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб. 

Спираючись на нові нормативні матеріали з процесуальних 
та організаційних засад судово-медичної експертизи, докладно 
описано ознаки процесуальної та непроцесуальної взаємодії пра-
цівників органів слідства та суду із судовими медиками. 

Базуючись на класифікації ушкоджуючих факторів, розгляну-
то питання виникнення та особливостей травм, що викликані дією 
тупих та гострих предметів, а також вогнепальних ушкоджень. 
Відповідно до кожного виду травми наведено переліки питань, які 
можуть виникати під час розслідування такого роду злочинів. 

Матеріал глави про смерть і посмертні зміни спрямований на 
формування знань і умінь щодо визначення виду та категорії 
смерті, встановлення наявності та ступеня посмертних змін, ознак 
консервування трупів. 

Наведено дані щодо особливостей вилучення і дослідження 
речових доказів, у тому числі об’єктів біологічного походження. 
Висвітлено важливі у практичній діяльності слідчих питання, що 
стосуються кожного окремого об’єкта дослідження. 

Розкрито категорії осіб та випадки, стосовно яких може про-
водитись судово-медична експертиза. Докладно висвітлено кри-
терії визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. 

Наведено інформацію стосовно організації та особливостей 
огляду трупа на місці виявлення з урахуванням виду смерті. 

Описано особливості проведення різних видів судово-медичної 
експертизи та перелік питань, які необхідно ставити на вирішення 
судово-медичної експертизи під час розслідування злочинів проти 
статевої недоторканості та статевої свободи особистості. 

Автор буде вдячна за критичні зауваження і пропозиції, 
спрямовані на вдосконалення посібника. 



 

 

 

 

 

Навчальне видання 

 

 

 

 

 

Купріянова Лариса Сергіївна 
 

 

 

 

 
 

 

СУДОВА МЕДИЦИНА 

 

Навчальний посібник 
 
 
 
 
 
 

Редагування С. М. Гук 

Внесення правок, комп’ютерне верстання Ю. І. Гекова 
 
 

Формат 60х84/16. Ум.-друк. арк. 8,63. Обл.-вид. арк. 6,89. 

Тираж 400 пр. Зам. № 2012-14. 
 

Видавець і виготовлювач – 

Харківський національний університет внутрішніх справ, 

просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080. 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008. 


