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ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО РОЗВИТКУ МОЖЛИВОСТЕЙ СУДОВО-

МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВОГНЕПАЛЬНИХ УШКОДЖЕНЬ 
 

Змієвська Ю.Г., Савка І.Г. 
 

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна 
 

Резюме. У статті висвітлені роль і внесок як окремих науковців у галузі судової медицини, 

так і відомих в Україні судово-медичних шкіл у розвиток вчення про вогнепальну травму. 

Піддані аналізу вітчизняні літературні джерела стосовно розвитку можливостей і методів судово-

медичної діагностики основного травмуючого фактора при вогнепальних ушкодженнях. 

Показана роль передових цифрових технологій, зокрема методу тривимірної просторової 

реконструкції вогнепальних ушкоджень, що значно розширює можливості судово-медичної 

діагностики виду та характеристик основного травмуючого фактора при застосуванні сучасної 

вогнепальної зброї. 

Мета роботи. Здійснення аналізу еволюції вже відомих методів діагностики виду 

основного травмуючого фактора при вогнепальних ушкодженнях у судовій медицині, пошук 

більш сучасних і діагностично значущих з них для подальшого дослідження, розвитку та 

впровадження в експертну практику. 

Висновки. Аналіз наукових робіт вітчизняних судових медиків свідчить про те, що 

експертиза вогнепальної травми завжди була актуальною темою та з кожним роком тільки 

набирає важливості, а в кожному періоді розвитку судової медицини з’являлися нові 

інструментальні та лабораторні методи досліджень таких ушкоджень. Одними з найбільш 

перспективних і сучасних у практиці судової медицини при експертизі вогнепальних ушкоджень 

є методи тривимірної просторової реконструкції. Вони значно розширюють можливості судово-

медичної діагностики виду та характеристик основного травмуючого фактора при застосуванні 

сучасної вогнепальної зброї. 

Ключові слова: вогнепальні ушкодження, судово-медична експертиза, вогнепальна зброя, 

тривимірна просторова реконструкція. 
 

Вступ. Упродовж останніх років тема дослідження вогнепальних ушкоджень набуває все 

більшої актуальності як для судових медиків, так і для інших судових експертів. Це зумовлено 

постійним розвитком, різноманіттям і вдосконаленням вогнепальної зброї. Світові статистичні 

дані вказують на невпинну тенденцію до зростання вогнепальної травми серед загального 

травматизму. [1-4] Зокрема, в нашій країні значне зростання кількості травмованих і загиблих 

внаслідок вогнепальної травми розпочалося в 2014 році та продовжується до сьогодні. [5-7] 

Значний відсоток вогнепальних поранень складають травми, отримані внаслідок збройного 

конфлікту на сході нашої країни. Ще одним з важливих факторів, що також сприяють зростанню 

вогнепальної травми, на наш погляд, є те, що Україна нині залишається єдиною державою в 

Європі, що не має власного Закону, який би регулював обіг цивільної вогнепальної зброї. Вільна 

циркуляція зброї в усіх верствах суспільства – одна з найбільш неприпустимих і небезпечних 

проблем нашого часу. 

Швидкоплинність інцидентів, у яких використовується вогнепальна зброя, в більшості 

випадків не дозволяє відновити справжню картину обставин, за яких вони сталися, що створює 

певні труднощі в проведенні судово-медичних експертиз з приводу вогнепальної травми. 

Питання ідентифікації та диференційної діагностики основного травмуючого фактора 

пострілу є одним з найпоширеніших запитань, які слідчі органи ставлять на вирішення судово-

медичних експертиз. Все це стимулює судових медиків на пошук нових високоточних і 

вдосконалення вже відомих методів діагностики основного травмуючого фактора пострілу. 

Мета роботи. Здійснення аналізу еволюції вже відомих методів діагностики виду 
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основного травмуючого фактора при вогнепальних ушкодженнях у судовій медицині, пошук 

більш сучасних і діагностично значущих з них для подальшого дослідження, розвитку та 

впровадження в експертну практику. 

Поява вогнепальної зброї наприкінці XІV – на початку XV століть здійснила справжній 

переворот у військовій справі. А вже з початку XVІ сторіччя солдати з ручною вогнепальною 

зброєю (мушкетери) почали організаційно входити до складу багатьох європейських армій. З 

цього ж періоду розпочалася історія розвитку судово-медичних досліджень вогнепальної травми.  

Вивчення вогнепальної травми насамперед розвивалося під впливом потреб військово-

польової хірургії, травматології, судової медицини та криміналістики. Так, одним з найперших і 

найбільш значущих дослідників був військовий хірург-анатом М.І. Пирогов. Він першим 

висловив припущення, що вогнепальна рана може більш-менш відноситися до всіх можливих 

категорій ран, але неможливо відкинути, що за механізмом утворення вона все ж таки буде «sui 

generis». [8] М.І. Пирогов вперше виявив диференційно-діагностичні критерії вхідної та вихідної 

вогнепальних ран. Його дослідження та спостереження стали важливим підґрунтям для 

подальшого розвитку вітчизняного вчення про вогнепальну травму. [9] 

М.І. Райський, який у період з 1949 по 1956 рр. був завідувачем кафедри судової медицини 

Одеського медичного університету, довів наявність дефекту тканини у вхідному вогнепальному 

отворі ваговим і графічним методами та встановив, що основний диференційно-діагностичний 

критерій між вхідною та вихідною вогнепальними ранами обумовлений тим, що куля з достатньо 

високою кінетичною енергією вибиває та виносить за собою частки шкіри в глибину ранового 

каналу, після чого вказаний феномен отримав назву «мінус-тканина». [10] 

Ще одним визначним вітчизняним судовим медиком був В.П. Ципковський, який у різні 

періоди очолював кафедри судової медицини Львівського та Вінницького медичних 

університетів. Його важливим внеском у розвиток експертизи вогнепальних ушкоджень стали 

дослідження одягу, ушкоджень освітлювальними та запальними ракетами, при пострілах з 

обрізів і самозарядного карабіна Сімонова. 

Водночас як лабораторний метод дослідження вогнепальних ушкоджень для виявлення в 

тілі постраждалих куль і шроту вперше був застосований рентген-апарат, що мав безсумнівну 

перевагу над відомими на той час інвазивними методами. [11] В.П. Ципковський також 

наполягав на впровадженні рентгенографічного методу в практику судових експертиз. 

Значний внесок у дослідження вогнепальних ушкоджень зробив Ю.В. Гальцев, який у своїх 

роботах вивчав багато різних аспектів вогнепальної травми, як-от характер та особливості 

ушкоджень різних біологічних тканин залежно від швидкості кулі, способи моделювання 

траєкторії польоту кулі за допомогою лазера, можливості використання рентгенконтрастних 

полімерних мас і рентгенографії з прямим збільшенням зображення, для моделювання 

вогнепальних ушкоджень. [12] 

В.О. Татаренко у своїх роботах детально вивчав застосування спектрографічного методу 

дослідження в криміналістичних судово-медичних лабораторіях при експертизах кісток людини 

та можливості його використання при експертизах різних видів травми. [13] 

Згодом були остаточно встановлені переваги лабораторних методів досліджень і 

впроваджені в практичну роботу судової експертизи наступні методи: рентгенографія, 

стереомікроскопія, дослідження в інфрачервоних та ультрафіолетових променях, метод 

кольорових відбитків, хроматографія тощо. [14] 

Значним внеском у розвиток судово-медичної експертизи вогнепальної травми та 

впровадженням у практику судових експертиз нових діагностичних методів відзначилися 

науковці кафедри судово-медичної експертизи Харківської медичної академії післядипломної 

освіти (ХМАПО). 

У своїх ранніх працях засновник кафедри В.І. Кононенко досліджував можливості 

використання фотографічних методів дослідження в судово-медичній практиці. [15] А одним з 

напрямів його наукової роботи були актуальні питання вогнепальної травми з новітніх систем 

зброї та боєприпасів, можливості використання растрової електронної мікроскопії при вивченні 

слідів пострілу. [16] 

Його послідовником став чинний завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор О.М. 

Гуров, який у своїй дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 



 5 

наук досліджував питання судово-медичної оцінки ушкоджень і слідів від дії простих і 

комбінованих полімерних пижів для гладкоствольної зброї. [17] А в дисертаційній роботі на 

здобуття наукового ступеня доктора медичних наук вивчав отримання й опрацювання візуальної 

інформації з об’єктів судово-медичної експертизи на базі цифрових технологій. [18] 

Тема судово-медичного дослідження вогнепальних ушкоджень була також висвітлена в 

працях І.М. Козаченка. [19] У своїй дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук він досліджував особливості накладання кіптяви та судово-медичні 

критерії взаєморозташування потерпілого та зброї при пострілах з автомата АК-47, а надалі 

вивчав особливості тілесних ушкоджень, спричинених з газової та пневматичної зброї. 

Ще один викладач кафедри судово-медичної експертизи ХМАПО, лікар судово-медичний 

експерт-криміналіст С.В. Куценко у своїй дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук досліджував сліди й ушкодження на одязі та тілі людини, що 

утворюються при пострілах з гладкоствольної зброї кулями з полімерними компонентами, та їх 

судово-медичне значення. [20] 

Їхніми послідовниками в темі дослідження особливостей і морфологічних характеристик 

вогнепальних ушкоджень стали В.В. Сапєлкін і В.В. Щербак. У своїх наукових працях вони 

детально вивчали особливості судово-медичної діагностики пошкоджень одягу та тілесних 

ушкоджень, заподіяних зі штатної зброї Національної поліції, прикордонних військ, 

Національної гвардії та підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при 

Міністерстві внутрішніх справ України та Збройних сил України. 

В.В. Сапєлкін у своїй дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук досліджував судово-медичну діагностику пошкоджень, заподіяних при пострілах 

еластичними кулями з гладкоствольної зброї 12-го калібру. [21] 

В.В. Щербак у своїй дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук вивчав судово-медичну діагностику вогнепальних ушкоджень, заподіяних з 

пістолетів “Форт-12” та “Форт-14ТП”. [22] 

Крім того, на кафедрі судово-медичної експертизи ХМАПО були розроблені та 

впроваджені в практику судово-медичних криміналістичних експертиз методики 

фотографування та дослідження мікроскопічних об’єктів за допомогою мобільних телефонів. 

І на теперішній час в науку та практику судових експертів продовжують надходити сучасні 

цифрові технології. Перспективними методами дослідження та фіксації тілесних ушкоджень нині 

є методики цифрової просторової реконструкції. 

Так, наприклад, у роботах В.В. Войченко, В.В. В’юн і співавторів зображені можливості 

відтворення моменту завдавання удару для реконструкції обставин і подій, що відбувалися в 

момент заподіяння тілесних ушкоджень, ідентифікації виду та механізму спричинення таких 

пошкоджень. [23] 

У нових роботах вітчизняних судових медиків нині вже показані основи створення 

цифрових моделей тілесних ушкоджень. Отримання цифрової моделі в 3D форматі дозволяє 

досліджувати об’єкт у тривимірному просторі при різному збільшенні та безперервному 

перегляді його окремих деталей у всіх трьох площинах під будь-яким кутом. [24] 

Отже, з огляду наукових робіт вітчизняних судово-медичних експертів можна вивести, що 

точність, об’єктивність і наочність висновків судово-медичного експерта є одними з головних 

вимог сьогодення. Методи, що застосовують при проведенні судово-медичних експертиз, 

постійно вдосконалюються. Водночас динамічний розвиток сучасних комп’ютерних технологій 

дозволяє підвищити рівень візуалізації, судово-медичної діагностики ушкоджень та 

обґрунтованості експертних висновків, зокрема й у випадках вогнепальної травми. 

Висновки. 

1. Аналіз наукових робіт вітчизняних судових медиків свідчить про те, що експертиза 

вогнепальної травми завжди була актуальною темою та з кожним роком тільки набирає 

важливості, а в кожному періоді розвитку судової медицини з’являлися нові 

інструментальні та лабораторні методи досліджень таких ушкоджень.  

2. Одними з найбільш перспективних і сучасних у практиці судової медицини при експертизі 

вогнепальних ушкоджень є методи тривимірної просторової реконструкції. Вони значно 

розширюють можливості судово-медичної діагностики виду та характеристик основного 
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травмуючого фактора при застосуванні сучасної вогнепальної зброї. 
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FEATURES OF THE NATIONAL DEVELOPMENT OF POSSIBILITIES 

FORENSIC DIAGNOSTICS OF THE GUNSHOT INJURIES 
 

Zmiyevska Yu.G., Savka І.G. 
 

Summary. This article shows the role and contribution of individual forensic scientists and 

famous forensic academies in the development of learning gunshot injuries. The article presents an 

analysis of the national literary sources concerning development of possibilities and methods of forensic 

diagnostics of the main traumatic factor of gunshot injuries. The role of up-to-date digital technologies, 

particularly the method of three-dimensional spatial reconstruction of the gunshot wounds, which can 

empower possibilities of forensic diagnostics of the main traumatic factor of gunshot injuries are shown. 

Aim of the work. To analyze the development of diagnostic methods of a kind of the main 

traumatic factor of gunshot injuries in forensic medicine, to find the up-to-date and most diagnostically 

valuable methods for further investigation and implementation into experts’ practical work. 

Conclusions. Analysis of national forensic experts’ studies shows that forensic medical 

examination of gunshot body wounds has always been of current interest and become more and more 

actual. In every period of forensic medicine development new instrumental and laboratory methods of 

examination of gunshot wounds have appeared. One of the most topical and promising methods are 

means of the three-dimensional spatial reconstruction. It can improve the possibilities of forensic 

medical diagnostics of a kind and characteristic of the main traumatic factor of gunshot wounds. 

Keywords: gunshot wounds, forensic medicine, gunshot weapon, three-dimensional spatial 

reconstruction. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 

Змиевская Ю.Г., Савка И.Г. 
 

Резюме. В статье освещены роль и вклад как отдельных ученых в области судебной 

медицины, так и известных в Украине судебно-медицинских школ в развитие учений об 

огнестрельной травме. Проанализированы отечественные литературные источники касательно 

развития возможностей и методов судебно-медицинской диагностики основного травмирующего 

фактора при огнестрельных повреждениях. 

Показана роль передовых цифровых технологий, в частности метода трехмерной 

пространственной реконструкции огнестрельных повреждений, что значительно расширяет 

возможности судебно-медицинской диагностики вида и характеристик основного 

травмирующего фактора при использовании современного огнестрельного оружия. 

Цель работы. Осуществление анализа эволюции уже известных методов диагностики вида 

основного травмирующего фактора при огнестрельных повреждениях в судебной медицине, 

поиск более современных и диагностически значимых из них для дальнейшего исследования, 

развития и внедрения в экспертную практику. 

Выводы. Анализ научных работ отечественных судебных медиков свидетельствует о том, 

что экспертиза огнестрельной травмы всегда была актуальной темой и с каждым годом 

становится только более значимой, а в каждом периоде развития судебной медицины появлялись 

все новые инструментальные и лабораторные методы исследования таких повреждений. Одними 

из наиболее перспективных и современных в практике судебной медицины при экспертизе 

огнестрельных повреждений являются методы трехмерной пространственной реконструкции. 

Они значительно расширяют возможности судебно-медицинской диагностики вида и 

характеристик основного травмирующего фактора при использовании современного 

огнестрельного оружия. 

Ключевые слова: огнестрельные повреждения, судебно-медицинская экспертиза, 

огнестрельное оружие, трехмерная пространственная реконструкция. 
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