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Лекція №1       ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНОЇ                                      

ЕКСПЕРТИЗИ 

ПЛАН 

1. Визначення судово-ветеринарної експертизи (СВЕ) та її структура;  

2. Значення СВЕ в забезпеченні норм державної законності при вирішенні спеціальних питань 

слідчими органами дізнання, слідства та суду.   

3. Короткі історичні відомості розвитку вітчизняної судової ветеринарії. 

 

1. Визначення судово-ветеринарної експертизи (СВЕ) та її структура 
 

Сучасна судово-ветеринарна експертиза – це самостійна частина 

ветеринарної науки, що вивчає ветеринарно-біологічні питання, які 

виникають у правоохоронних органів у процесі розслідування і судового 

розгляду кримінальних і цивільних справ.  

Особи, притягнуті по постанові слідчих органів до   слідства по 

судових справах, викликані в суд для вирішення спеціальних питань, є 

судовими експертами. Дії, що проводяться судовими експертами для 

вирішення поставлених питань, називаються  експертизою, а кінцевий її 

результат – висновком експертів. Висновок експертів є одним з видів доказів 

у справі, що ґрунтується на наукових зведеннях. 

Судова експертиза – це дослідження експертом на підставі 

спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять 

інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів 

дізнання, попереднього слідства чи суду (Закон України „Про судову 

експертизу”) 

У залежності від спеціальних пізнань експертиза може бути 

криміналістичною, судово-медичною, судово-товарознавчою, судово-технічною 

і т.д. 

Судово-ветеринарна експертиза – це застосування наукових 

ветеринарних знань у практиці для об'єктивних доказів у слідчому  і 

судовому процесі.  

В самій структурі експертизи прийнято розрізняти: 

1) суб'єкт експертного дослідження; 



4 
 

2) об'єкт дослідження; 

3) експертне дослідження; 

4) процесуальну сферу. 

Суб'єкт експертного дослідження – це особа, що проводить 

експертизу. У даному випадку – лікар ветеринарної медицини. 

 Об'єкт дослідження – це хворі чи загиблі тварини, продукти 

тваринного походження, різні документи: протоколи (акти) розтину, акти 

епізоотологічного обстеження господарств та інші документи, що 

відносяться до даної справи. Об'єктами  судово-ветеринарної експертизи 

можуть бути об'єкти речового доказу (отрутохімікати, мотузка, блювотні 

маси , послід і т. ін.). 

 Об'єкти дослідження, по можливості, слід зберігати  для повторного 

дослідження, якщо в цьому виникає потреба. 

Експертне дослідження – це використання спеціальних знань 

спеціалістів ветеринарної медицини з метою виявлення фактів, що мають 

значення для дізнання і суду, у представлених об'єктах. Експерт сам не 

збирає факти, це роблять працівники органів дізнання, слідства, суду. 

 Процесуальна сфера – це взаємовідносини між учасниками 

судочинства, що гарантують повноту, різнобічність і об'єктивність 

дослідження. 

Провадження будь-якої експертизи, зокрема і судово-ветеринарної, 

складається з двох основних процесів: 

1) дослідження об’єкта експертизи із застосуванням всіх методів, 

необхідних для вирішення поставлених питань; 

2) складання письмового висновку про результати цього дослідження 

з вмотивованими відповідями на поставлені питання. 
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2. Значення СВЕ в забезпеченні норм державної законності при 

вирішенні спеціальних питань органами дізнання, слідства та суду.    

Судово-ветеринарна експертиза дає висновки про причину загибелі чи 

захворювання (що нерідко є наслідком порушення зоогієничних умов 

утримання тварин, а саме: протяги, підвищена вологість та не дотримання 

температурних параметрів  в тваринницьких приміщеннях, підвищення 

концентрації аміаку в повітрі і т. ін.), щодо правильності режиму ізоляції, 

використання і утримання хворих і підозрілих у захворюванні тварин, а 

також про їх придатність у їжу чи для використання сировини тваринного 

походження у ветеринарно-санітарному відношенні.  

Головне завдання судово-ветеринарної експертизи – допомагати 

правосуддю в розкритті злочинів, які наносять економічний збиток 

господарствам. 

При виявленні в процесі експертного дослідження обставин, що 

викликали й обумовили захворювання і загибель тварин, експерт має 

можливість вносити пропозиції щодо усунення цих обставин і тим самим 

попереджати виникнення аналогічних злочинів. 

Профілактичне значення судово-ветеринарної експертизи полягає в тому, 

що вона виявляє причини й умови, що сприяли здійсненню злочину, і на цій 

підставі розробляються пропозиції спеціального характеру, спрямовані на їх 

усунення. 

3. Короткі історичні відомості розвитку вітчизняної судової 

ветеринарії 
Офіційного застосування судово-медична експертиза набула в Росії у 

1716 році. Військовим уставом Петра І передбачалася обов’язкова експертиза 

трупів у випадках насильницької смерті і складання письмового висновку. У 

1828 році затверджено „Устав судебной медицины”, а у 1829 році 

надруковані „Правила для врачей при судебном осмотре и вскрытии мертвих 

тел”.  



6 
 

Судова ветеринарія на терені Російської імперії бере свій початок з 

1864 року, з моменту реформування судочинства, введення гласного суду і 

прийняття статуту. За законом потрібно було залучати лікарів, у випадках 

необхідності судової експертизи. Проте тільки в 1875 р. в циркуляції МВС 

Російської імперії з’явилося розпорядження, згідно якого до впровадження 

лікарської експертизи залучалися і ветеринарні лікарі. 

Судова ветеринарна медицина, як одна з основних дисциплін, 

значилася в загальному курсі ветеринарних наук у всіх навчальних планах 

ветеринарних інститутів і факультетів. Викладання цієї дисципліни 

доручалося дуже відомим  вченим свого часу. 

Перший самостійний посібник з судової ветеринарної медицини в 

нашій країні було надруковано професором Ф.Т. Поповим у 1907 році – 

„Кратний курс судебной ветеринари для студентов и врачей”.  
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Лекція № 2                ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСНОВИ СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНОЇ                    

ЕКСПЕРТИЗИ 

ПЛАН: 

1. Основи судово-ветеринарної експертизи; 

2. Організація судово-експертної діяльності; 

3. Права й обов'язки судового експерта  

. 

1. Основи судово-ветеринарної експертизи 

Під час розгляду і вирішення справ у судових інстанціях, на засіданнях 

суду нерідко виникає потреба в спеціальних знаннях, тоді стає необхідним 

призначити експертизу. 

Експертиза при розгляді судових справ може призначатися судом, 

органами дізнання і слідства, прокуратурою, а також органами арбітражу при 

розгляді спірних питань між різними організаціями. Призначається 

експертиза слідчим або судом, як за власною ініціативою, так і за 

клопотанням сторін. Порушуючи клопотання про призначення експертизи, 

сторони процесу повинні вказати, які питання варто вирішити експерту. У 

випадку відмови про призначення експертизи, підстави відмови повинні бути 

викладені в мотивованій  постанові (ст.57 цивільно-процесуального кодексу). 

Дізнання – це початковий момент розслідування, коли, як правило, 

фіксуються сліди злочину і вживаються невідкладні дії для затримання 

злочинців.  

Органами дізнання є: органи міліції, командувачі військових частин, 

органи державної безпеки, начальники виправно-трудових таборів, органи 

державного пожежного нагляду, прикордонної охорони і капітани морських 

судів, які знаходяться в далекому плаванні. 

Попереднє слідство – це наступний і головний етап розслідування, 

перевірка доказів і старанне дослідження усіх обставин справи.  
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До органів попереднього слідства, які можуть призначити експертизу, 

відносяться: слідчі органи дізнання, прокуратури і державної безпеки. У їхню 

задачу входять виявлення, закріплення, перевірка доказів, а також ретельне 

дослідження всіх обставин справи. 

 2. Організація судово-експертної діяльності 

Відповідно ст. 7 Закону України „Про судову експертизу” судово-

експертна діяльність здійснюється державними спеціалізованими установами 

та відомчою службою. До них належать: науково-дослідні та інші установи 

судових експертиз міністерств юстиції, охорони здоров’я, аграрної політики, 

експертні служби Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та 

служби Безпеки України. 

Судово-експертна діяльність може здійснюватися на підприємницьких 

засадах на підставі спеціального дозволу (ліцензії), а також громадянами за 

разовими договорами. Судово-ветеринарну експертизу може здійснювати 

тільки особа, що має кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. Експертом 

може бути тільки фізична особа, а не установа. Суд може довірити вибір 

експерта керівнику установи. В Україні судово-ветеринарна експертиза 

вільна, а не посадова, тому в якості судового експерта може бути будь-який 

лікар ветеринарної медицини. Не можуть залучатися до виконання обов’язків 

судового експерта особи, визнані у передбаченому законом порядку 

недієздатними, а також особи, які мають судимість. 

Судові і слідчі органи при порушенні кримінальної справи 

призначають експертизу відповідного об’єкта, результати якої оформляють у 

вигляді “Висновку експерта”. Цей документ має вступну, описову 

(дослідницьку) і заключну (підсумкову) частину.  
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Права й обов'язки судово-ветеринарного експерта 

Відповідно ст.. 75 КПК України та ст.. 7 закону України „Про судову 

експертизу”, в якому викладені права і обов’язки осіб, що є учасниками 

слідчого і судового процесу, судовий експерт має право: 

1. ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета 

судової експертизи, і подавати клопотання про надання додаткових 

матеріалів; 

2. вказувати в акті судової експертизи на виявлені в ході її проведення 

факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були 

поставлені питання; 

3. з дозволу особи або органу, які призначили судову експертизу, бути 

присутнім під час проведення слідчих чи судових дій і заявляти 

клопотання, що стосуються предмета судової експертизи; 

4. подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, 

якщо ці дії порушують права судового експерта; 

5. одержувати винагороду за проведення судової експертизи, якщо її 

виконання не є службовим завданням.  

До обов’язків судового експерта належить: 

1. проведення повного дослідження і надання обґрунтованого та 

об’єктивного письмового висновку; 

2. на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, суду, 

надавати роз’яснення щодо даного ним висновку; 

3. заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством 

підстав, які виключають його участь у справі. 

4. Інші права і обов’язки судового експерта передбачаються 

процесуальним законодавством. 

 

 

 

 



10 
 

Лекція № 4                                          СУДОВА ТАНАТОЛОГІЯ 

ПЛАН: 

1. Судова  танатологія; 

2. Особливості судово-ветеринарного розтину трупа тварини; 

                          3.Посмертні зміни та їх судове значення. 

1. Судова танатологія 

 Вивченням причин і умов, які призводять до смерті, займається наука, 

яку називають ТАНАТОЛОГІЄЮ (від грец. танатос – смерть, логос – наука). 

Танатологія вивчає також процеси вмирання організму (танатогенез), від 

початкових проявів до повного розпаду трупа. 

Танатогенез (процес смерті) умовно розділяють на три моменти: 

агонія, клінічна смерть, біологічна смерть. 

Агонією називають період від початку смерті до моменту останньої 

систоли серця. Виникнення агональних ознак пов’язано з порушенням 

центральної нервової системи і втрати її регулюючого впливу на внутрішні 

органи. В зв’язку з цим, при агонії втрачають свідомість, діяльність окремих 

систем стає безладною, робота серця неправильна, ослаблена, часте дихання 

(агональна задишка). Інколи спостерігаються мимовільні виділення сечі, калу 

і сперми, тремтіння і невизначені м’язові рухи, які нагадують 

відштовхування. 

Клінічна смерть – це момент останнього скорочення (систоли) серця. 

Зупинка серця ще не означає смерть всього організму. Достатньо сказати, що 

саме серце можна заставити функціонувати через добу і навіть більше. 

Біологічна смерть – незворотна зупинка життя у всіх органах 

організму. Вона наступає приблизно через добу після клінічної смерті. 

Швидкість настання її залежить від зовнішніх умов, причин смерті і 

особливостей організму, або підвищення температури, це сприяє гниттю, що 
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прискорює біологічну смерть. Біологічна смерть органів і тканин наступає не 

одночасно.  

 

2. Особливості судово-ветеринарного розтину трупа тварини 

За своєю технікою судовий розтин мало відрізняється від звичайного, 

однак є деякі юридичні особливості: 

 Юридичні обґрунтування звичайного й судово-ветеринарного 

розтину відрізняються. Звичайний розтин проводиться з метою 

діагностики, визначення правильності лікування. Судовий розтин, 

окрім цього переслідує мету з’ясувати винність або невинність осіб при 

падежі тварин; 

 Встановлюється не тільки причина загибелі, але й час, обставини 

її настання; 

 Встановлюється та аналізується об’єктивність даних анамнезу, 

можливість їх перекручування; 

 Слідчі органи ставлять перед експертом низку питань. 

Як і при будь-якому розтині, при судово-ветеринарному є 

неприпустимим розповсюдження інфекції. Під час розтину або відразу після 

його закінчення, упорядковується протокольний запис про все, що було при 

цьому виявлено. Потім воно включається в основний документ (висновок) 

експерта. Повне судове дослідження трупа підрозділяється на зовнішнє, 

внутрішнє і, при необхідності, проводяться додаткові дослідження. 

3. Посмертні зміни та їх судове значення 

В судовій  експертизі їх поділяють на ранні і пізні. 

До ранніх змін трупа відносять: охолодження, трупне заклякання, 

згортання крові, трупні гіпостази, трупну імбібіцію, трупні плями, початок 

трупного висихання, аутоліз. 
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Охолодження трупа (algor mortis). Визначають охолодження трупа 

дотиком шкіряного покриву, зокрема пахової ділянки, де тепло зберігається 

довше, проводять ретальну термометрію. 

Як правило охолодження трупа починається відразу після клінічної 

смерті і йде в певній послідовності: раніше охолоджується шкіряний покрив 

кінцівок, голови, потім зовнішня поверхня трупа і, нарешті, внутрішні 

органи.  

Трупне заклякання  (algos mortis) має діагностичне значення. 

Після смерті тварини м’язи її розслаблюються, потім стають більш 

щільними, скорочуються і фіксують труп у відповідному положенні. Однак, 

його можна з початку настання смерті змінити, застосувавши фізичне 

зусилля і надавши інше положення 

Згортання крові залежить від вмісту в ній вуглекислоти, при значній її 

кількості кров не згортається (наприклад, при асфіксії, сибірці). Однак слід 

мати на увазі, що при сибірці в порожнинах серця може знаходитися пухко 

згорнута кров. Посмертні згустки слід відрізняти від тромбів.  

Трупні гіпостази, імбібіція і трупні плями. Після припинення роботи 

серця кров до згортання пересувається здебільшого у венозну систему, 

стікаючи у нижче розташовані частини тіла, що і утворює трупні гіпостази. 

Однак коли труп перевернути кілька разів до згортання крові, то гіпостази 

можуть і не розвиватися. 

Трупне висихання розвивається через кілька годин і залежить від ряду 

факторів: вологості, температури довкілля та інш. Процес висихання 

починається з рогівки при напіввідкритих або закритих очах. Майже через 5-

6 годин починається за каламучення рогівки, після чого вона набуває 

сіруватого відтінку. 

Особливо інтенсивному висиханню піддається шкіра і слизову 

оболонки у новонароджених. Ділянки пошкодженої шкіри підсихають і 

набувають пергаментного вигляду. 
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До пізніх змін у трупі відносять: гниття, трупну емфізему, 

муміфікацію, жировіск, торф’яне здубління, автоліз, трупне тління. 

Із згасанням життєдіяльності організму ферменти активуються і 

викликають посмертний автоліз.  

Ознаки автолізу: гнильний запах, позеленіння шкіри і внутрішніх 

органів, утворення газів (здуття шлунково-кишкового тракту, здуття трупа, 

трупна емфізема); можливі позажиттеві розриви органів (наприклад, шлунку, 

діафрагми). 

Муміфікація трупа залежить від характеру ґрунту, вентиляції 

приміщення, сухості і температури повітря, вгодованості тварини, її віку та 

інших факторів. Коли процеси гниття закінчуються, труп муміфікується. 

Жировіск утворюється, коли труп потрапляє у холодний або вологий 

глинистий ґрунт. Тоді гниття закінчується, а м’які тканини перетворюються 

на жировіск, при цьому жири, розкладаючись, поєднуються з солями, 

утворюючи тверді та нерозчинні мила – суцільна однорідна аморфна маса 

сіро-жовтого кольору. 

Торф’яне дублення утворюється, коли трупи потрапляють у торф’яний 

ґрунт, болото. Починається процес дублення, ущільнення, труп набуває 

темно-коричневого забарвлення. Внутрішні органи при цьому зменшуються, 

кістки стають м’якими. 
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Лекція 4            КЛАСИФІКАЦІЯ СМЕРТІ ТА ЇЇ ПРИЧИН 

ПЛАН: 

1. Класифікація смерті та її причин; 

2. Судова експертиза захворювань, загибелі тварин від впливу крайніх коливань 

температури, електротравм, блискавки; 

3. Судова експертиза при раптовій смерті 

 

1. Класифікація смерті і її причин 

СМЕРТЬ – незворотне припинення життєвих функцій організму. З 

настанням смерті тварина перетворюється в мертве тіло, труп.  

Визначальними причинами смерті є основні фактори, що викликають 

смерть. Смерть внаслідок завершення природного циклу життя в його 

кінцевій стадії – старості - визначають як фізіологічну. Проте у вищих тварин 

її практично не спостерігають; відбувається ураження окремих органів або 

систем, одряхління тощо. Смерть від дії патогенних причин називають 

патологічною (передчасною). 

Класифікація смерті і її причин 

Визначальні: Безпосередні: 

Фізіологічна смерть                                                  - параліч серця; 

  Патологічна:                                                              - параліч дихання; 

1. Насильницька смерть:                               - некроз нервових клітин 

мозку 

- вбивство; 

- нещасний випадок; 

2. Ненасильницька смерть: 

- звичайна; 

- раптова (нагла). 
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2. Судова експертиза захворювань, загибелі тварин від впливу 

крайніх коливань температури, електротравм, блискавки, 

Вплив високої температури (гіпертермія). 

Розрізняють загальну і місцеву дію високої температури. Загальна – у 

вигляді теплового і сонячного удару, тобто перегрівання організму. Життєві 

процеси можуть відбуватися у межах до 45ºС. Підвищення температури тіла 

тканин тварини в межах 45-47ºС супроводжується незворотними змінами і 

припиненням життя. 

Тепловий удар – гостро перебігаюче тяжке захворювання, обумовлене 

перегріванням тіла при посиленому продукуванні тепла з одночасною 

затримкою тепловіддачі.  

Сонячний удар – ураження ЦНС, яке виникає в теплу пору року при 

безпосередньому впливі на голову тварин сонячних променів. Зустрічається 

сонячний удар у великих містах і жарких степових місцевостях, здебільшого 

у працюючих коней, а також у свиней, овець, великої рогатої худоби.  

Опіки ушкодження тварин організму, атакож хімічних речовин, 

електрики та іонізуючих променів. Місцеву дію спричиняють термічні опіки, 

від полум’я, гарячих рідин, газу, пари, нагрітих речей і інш. Вдихання 

гарячих газів є основною причиною ураження дихальних шляхів. У тварин 

опіки можуть спостерігатися при пожежах, прикладанні гарячих розпечених 

підков до підошви, таврування і т.ін.. 

Вплив низьких температур. При впливі низьких температур на 

організм виникають місцеві і загальні зміни. Розрізняють переохолодження 

(загальне переохолодження) і місцеве (відмороження). 

Переохолодження частіше спостерігається у новонароджених тварин 

у вологих приміщеннях з низькою температурою, після стриження, під 

дощем, вітром, снігом і т. п. Особливо швидко охолодження відбувається при 
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попаданні тварини у холодну воду. Охолодження триває багато годин і навіть 

діб. 

Електротравма. 

При судово-ветеринарній експертизі у ряді випадків трапляється ураження 

тварин технічним електрострумом і атмосферною електрикою (блискавкою). 

Механізм загальної дії електротравми розглядається як шок, який 

призводить, перш за все, до ураження дихання і кровообігу. Шок 

супроводжується порушенням функціональної діяльності судин рухового 

центру, розширенням капілярів і зменшенням об’єму циркулюючої крові. 

Можливо виникнення опіків, обвуглювання. 

Ураження, заподіяні блискавкою. 

Дія блискавки – розряд атмосферного тиску електрики дуже високої 

напруги (декілька вольт і десятки тисяч ампер). Сліди блискавки мають 

вигляд опіків, ран шкіри, відривів частин тіла, характерних знаків (фігур) 

блискавки у вигляді деревоподібно-розгалуджених червонуватих смуг; вони 

тримаються недовго і зникають.  

3. Судова експертиза при раптовій смерті 

Нагла або раптова, насильницька смерть. Трупи тварин, які загинули 

раптово, підлягають судово-ветеринарному дослідженню, в першу чергу для 

виключення ознак насильства. Тварини гинуть від шоку, розриву внутрішніх 

органів та великих судин, інфекційних хвороб та ін. 

Смерть в результаті шоку настає внаслідок порушення нервової 

діяльності, пригнічення важливих життєвих функцій. Залежно від причин 

розрізняють шок травматичний, хірургічний, опіковий, токсичний, 

анафілактичний, гемотрансфузійний та ін. Виникає шок рефлекторно, 

внаслідок пере подразнення яких-небудь відділів нервової системи; його 
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виникненню сприяють крововтрати, охолодження, перевтома, інтоксикація 

продуктами розпаду тканин. 

Смерть від розриву внутрішніх органів 

В таких органах як шлунок, печінка, селезінка, серце, нирки розриви 

відбуваються частіше при травмах, рідше при захворюваннях, які 

супроводжуються дистрофією та збільшенням органів. 

Смерть від розриву великих кровоносних судин. 

Можливий розрив як незмінених судин, так і уражених патологічними 

процесами. Незмінені кровоносні судини розриваються при їх спазмі, 

посиленій роботі серця. 
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Лекція 5                      ЕКСПЕРТИЗА В АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

ПЛАН: 

1. Ветеринарна експертиза родопомочі; 

2. Судово-ветеринарна експертиза затримання посліду; 

3. Судово-ветеринарна експертиза абортів; 

4. Судово-ветеринарна експертиза мертвонародженості; 

5. Експертиза вивороту і інвагінації матки. 

 

1. Ветеринарна експертиза родопомочі. 

Перед проведенням родопомочі необхідне діагностичне дослідження 

всіх систем організму породіллі, а також анамнестичних даних, тобто, 

врахування клінічного стану тварини. 

Практика аналізу судових справ по родопомочі показує, що значна 

кількість акушерських помилок має прямий зв’язок з недостатнім 

ознайомленням ветеринарних спеціалістів з правилами допомоги при 

важких, патологічних родах. Дослідуючи родові шляхи, основну увагу 

приділяють внутрішній пальпації плода і його оболонок, з метою 

встановлення: 1) положення плоду; 2) позиції плоду; 3) розташування 

кінцівок і голови плода; 4) передлежання. Необхідно суворо дотримуватись 

правил асептики і антисептики. 

Якщо ветеринарний спеціаліст, досліджуючи вагітну тварину, 

обмежується лише сферою родових шляхів, а не звертає уваги на стан 

серцево-судинної, дихальної і інших систем, то він робить велику помилку 

яка може привести до ряду ускладнень. 

Необережні дії при родопомочі можуть спричинити травму, занесення 

в родові шляхи мікрофлори. Це питання експерт повинен розглянути з різних 

точок зору. Чи виникли травми довільно чи внаслідок дій ветспеціаліста? 

Звідки взялося джерело інфікування і чи була можливість уникнути його? У 

випадку послідовних дій двох спеціалістів необхідно з’ясувати, на якій стадії 

родопомочі могло статися ураження родових шляхів? 
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2. Судово-ветеринарна експертиза затримання посліду. 

Затримання посліду відноситься до патології третього (послідового) 

періоду родів. 

Затримання посліду нерідко закінчується ендометритом, сепсисом і 

навіть загибеллю тварин. Експерту необхідно встановити причину загибелі 

тварини при затриманні посліду:  

1. атонія, гіпотонія матки після пологів. 

2. зрощення материнської частини плаценти з ворсинками хоріона плода 

(вібріоз, бруцельоз, сальмонельоз, набряк навколоплідних оболонок і інш.). 

3. механічні перешкоди при виведенні з матки відділеного посліду при 

передчасному звуженні шийки матки, защемлення посліду в невагітному 

розі; обвиття частини посліду навколо великої карункули. 

Серед питань, які доводиться вирішувати ветеринарному експерту з 

приводу затримання посліду майже завжди є питання: чи правильно 

проводилось терапевтичне лікування? 

3. Судово-ветеринарна експертиза абортів. 

 Абортом називається переривання вагітності на будь-якій стадії. Такі 

явища, як розсмоктування ембріона (ембріонів) чи вигнання з матки 

мертвого плода (викидня) або нежиттєздатного плода (недоноска), слід 

відносити до різновидностей абортів. Розрізняють аборти повні й неповні. 

Повний аборт це переривання вагітності, при якому розсмоктуються або 

гинуть усі плоди; неповний – коли у багатоплідних самок гине один або 

кілька плодів, решта нормально розвиваються і народжуються здоровими. За 

часом переривання вагітності аборти можуть бути: ранні (в 1-й половині 

вагітності) і пізні (в 2-й). При експертизі абортів слід враховувати їх 

етиологію походження: інфекційну, інвазійну, неінфекційну.  

Експертиза навмисне прихованого аборту дуже складна, потребує високої 

кваліфікації експерта. Експерту необхідно з’ясувати ряд питань: 
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1) Чи була обстежена самка вагітною? 

2) В який термін вагітності наступив аборт? 

3) Причина аборту (мимовільний, травматичний, 

аліментарний)? 

4) Скільки часу пройшло з моменту аборту до обстеження 

самки? 

4. Судово-ветеринарна експертиза мертвонародженості 

         Причина мертвонародженості: передчасне припинення плацентарного 

дихання при закупорюванні дихальних шляхів плода. З метою визначення 

цих причин використовують легеневу, шлунково-кишкову проби і 

гістологічне дослідження. 

Легені новонародженого, який не дихав, безповітряні, тверді, поверхня їх 

гладенька, однорідна, мають малий об’єм; за кольором нагадують печінку, а 

за консистенцією – підшлункову залозу; не містять повітря, тонуть у воді. 

При проведення легеневої проби експерт повинен ураховувати, що легені 

тварини, яка не дихала, можуть плавати при наявності газу з розвитком в них 

гнилісних процесів, при замерзанні, при проведенні штучного дихання 

новонародженій тварині. При розкладанні з газоутворенням легені набувають 

зеленуватого кольору, спостерігається в’ялість. Трохи піднята плевра у 

вигляді пухирців. При цьому необхідно врахувати процес розкладання і в 

інших органах.  

Звичайно, результати легеневої і шлунково-кишкової проб збігаються. 

Можливі їх комбінації: легені плавають, а шлунок і кишечник тонуть – 

новонароджений дихав короткий час, але повітря не встигло потрапити в 

шлунково-кишковий тракт. Якщо легені тонуть, а шлунок плаває, - це може 

бути показником вторинного ателектазу. 

Гістологічне дослідження мертвонародженого обов’язкове. При дослідженні 

альвеоли і бронхи мертвонародженого спалі, різної форми і розміру, 
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альвеолярний епітелій кубічний, еластичні волокна розташовані у вигляді 

пучків і спіралей. В легенях, що дихали, альвеоли випрямлені, стінки їх 

тонкі, епітелій потовщений, капіляри повнокровні, еластичні волокна 

повторюють контури альвеол, які розпалися. 

5. Експертиза вивороту і інвагінації матки 

Повний виворіт матки – випинання рогу плодовмістилища в свою 

порожнину з наступним виворотом через матку і піхву назовні.  

Інвагінація або неповний виворіт – випинання рогу плодовмістилища 

самого в себе на різну глибину без вивороту назовні. Частіше така патологія 

спостерігається у корів і кіз. 

Безпосередні причини інвагінації маток: різноманітні напруження 

матки з боку короткого пупкового канатика, міцно прикріплений послід, а 

також підв’язування до нього різних важких речей. Велике значення мають і 

такі фактори: часткова затримка посліду, травми родових шляхів, бурхливі 

потуги, ослаблення нервово-м’язевого тонусу при багатоплідності, водянка і 

т.п. Виворіт матки частіше спостерігається після пологів. 

Судова експертиза вивороту матки пов’язана здебільшого з 

претензіями на помилковий діагноз, про невчасне або неправильне 

терапевтичне втручання. Іноді ветеринарному спеціалісту висувають 

звинувачення з приводу раптової загибелі корови в процесі вправлення 

матки. Лікувальна процедура при цьому потребує від фахівця фізичного 

зусилля, терпіння і спокою. Головною перешкодою при вправленні 

вивернутою матки є бурхливі потуги. 
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Лекція 6  

СУДОВА ТОКСИКОЛОГІЯ 
План: 

1. Отруєння та причини їх виникнення; 

2. Шляхи надходження отрут в організм; 

3. Судове встановлення отруєнь; 

4. Судово-хімічне дослідження; 

5. Клінічний прояв отруєнь; 

6. Патолого-анатомічні зміни при отруєннях 

 

1. Отруєння та причини їх виникнення 

 

Більшість дослідників визначають отруєння як хворобу від впливу 

отрути.  

Отрутами називають речовини, що діють, впливаючи хімічно або 

фізико-хімічно і, при введенні в організм у великій кількості, за певних 

умов викликають розлад здоров'я або смерть. Необхідно мати на увазі, що 

ряд мікроелементів, як, наприклад, мідь, фтор, миш'як і інші в незначній 

кількості є в тканинах здорового організму тварини.  

 Умовно отрути поділяють на групи: 

1. Отрути рослинного походження; 

2. Отрути мінерального походження; 

3. Отрути синтетичного походження; 

4. Бактеріальні отрути (токсини), мікотоксини (захворювання за 

типом токсикозів). 

Розвиток отруєння, його кінець залежать від ряду умов: 

- від дози отруйної речовини; 

- ступеня розчинності; 

- шляху надходження до організму; 

- тривалості дії; 

- токсичності; 

- стану організму і інших факторів. 
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2. Шляхи надходження отрут в організм та механізм їх дії 

Найнебезпечнішими є отрути, що надійшли в організм через дихальні 

шляхи. Їх вплив сильніший, ніж при всмоктуванні через слизову оболонку 

шлунково-кишкового тракту, бо при надходженні з легенів у кров вони 

обминають печінку. 

Другий шлях надходження отрут в організм - шкіра. Найбільше 

всмоктування відбувається через тонку, ушкоджену шкіру, при 

посиленому потовиділенні, гіперемії. Краще всмоктуються препарати, що 

розчиняються в ліпідах, а також ті, які мають місцеву подразливу дію. 

Третій шлях надходження отрут - через шлунково-кишковий тракт. 

Найшвидше всмоктуються отрути, що добре розчинені в ліпідах. 

Всмоктуваність їх залежить від ступеня і характеру наповнення шлунка, 

реакції середовища вмісту і інших факторів. 

Механізм дії отрут залежить від їх властивостей та ряду інших причин.  

3. Судове встановлення отруєння 

В усіх випадках, коли тварина загинула від отруєння (ясного без доказів 

або підозрюваного), проводиться судове слідство для встановлення винних 

злочинного або недбалого поводження з отрутами. Це здійснюється судово-

ветеринарною експертизою. 

При підозрі на отруєння необхідно зважати на такі основні моменти, 

важливі при постановці діагнозу: 

1. раптовість захворювання, бурхливий перебіг і, нерідко, швидка смерть; 

2. зв’язок появи патологічних симптомів з поїданням корму; 

3. одночасне захворювання кількох тварин; 

4. відсутність контагіозності; 
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5. наявність симтомів ураження нервової системи, шлунково-кишкового 

тракту, в окремих випадках – і інших органів; 

6. специфічний симптомокомплекс та дані розтину. 

Методи судово-ветеринарної експертизи полягають у проведенні збору 

анамнезу, клінічного дослідження хворих тварин, проведення судово-

ветеринарного розтину, відборі та надсиланні проб для хіміко-

токсикологічного дослідження, аналізі всієї документації, що стосується 

даного отруєння.  

      4. Судово-хімічне дослідження 

При судово-хімічному дослідженні велике значення має результат, тобто 

виявлення, отрут в кормах, у виділеннях тварин, у внутрішніх органах, в 

туші. Експерту необхідно пам'ятати, що невиявлення отрутних речовин в 

трупному, матеріалі не дає підстави заперечувати отруєння. Одночасно 

виявлення отрутних речовин не завжди є абсолютним доказом отруєння ними. 

Експерт повинен врахувати такий фактор, як кількість виявленої отрути в 

сукупності з іншими даними, бо в мінімальних кількостях деякі 

речовини містяться в здоровому організмі, а також після використання 

препаратів з лікувальною метою. 

5. Клінічний прояв отруєнь 

Клінічні симптоми при отруєннях бувають досить різноманітні, що 

головним чином зумовлене специфічними властивостями впливу тієї чи іншої 

отрути на організм. 

Найбільш вираженою ознакою отруєння є раптове захворювання 

групи до цього здорових тварин; при цьому захворювання, як правило, 

буває пов'язане з вживанням корму або води, з обробкою їх пестицидами 

або іншими хімічними речовинами, з перебуванням тварин в 

приміщеннях, де не так давно проводилася дезінфекція або інші подібні 

факти. 
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6. Патологоанатомічні зміни при отруєннях 

Специфічні зміни в тканинах і органах спостерігаються при небагатьох 

отруєннях, що мають, здебільшого хронічний перебіг. 

Більшість отрут викликає дистрофічні і запальні зміни в тканинах і 

органах, не відрізняючись від змін, які спостерігаються при інших 

хворобах. При цьому ступінь вказаних змін залежить не тільки від дози, але 

і від терміну дії отрути. При швидкій смерті зміни в органах малопомітні, а в 

ряді випадків макроскопічно не встановлюються, тоді як при тривалішому 

перебігу хвороби, викликаному тією ж отрутою, запальні процеси яскраво 

виражені. Багато отрут, незалежно від тривалості перебігу захворювання, 

не викликають морфологічних змін, що виявляються на розтині (рослинні 

отрути, ботулінічний токсин та інші). Проте розтин трупів тварин з метою 

діагностики отруєнь відіграє дуже важливу роль.  

Навіть у випадках відсутності будь-яких змін в тканинах і органах, але 

при наявності клінічної картини отруєння, можна виказати припущення, 

якою групою отрут викликане отруєння. 
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Лекція 7  Судова експертиза харчових продуктів тваринного походження 

План: 

1.Експертиза м'яса від хворих або загиблих тварин. 

                                             2. Визначення видової належності м'яса. 

                                            3. Визначення фальсифікації харчових продуктів. 

                                           4. Судова експертиза при токсикоінфекціях. 

1.Експертиза м'яса від хворих або загиблих тварин 

 Судовому експерту доводиться вирішувати ряд питань по забою тварин, 

оцінюванню харчових продуктів тваринного походження. 

На м'ясокомбінатах, бойнях, при подвірному забої з метою виявлення 

хворих тварин проводять їх передзабійний огляд. Якщо при цьому будуть 

виявлені хворі тварини, їх ізолюють і не допускають до забою до 

встановлення діагнозу.  

Експертиза м'яса від хворих тварин полягає в огляді туш, органів після 

забою. В необхідних випадках проводиться  лабораторне дослідження.  

При  огляді  туші звертають увагу на місце зарізу, на знекровлення туші або 

внутрішніх органів. 

У птиці, забитої шляхом руйнування головного мозку, знекровлення може 

бути гіршим, ніж при перерізанні шийних судин, тому про спосіб їх забою 

роблять висновок по просяканню кров'ю довгастого мозку. 

2. Визначення видової належності м'яса. 

Визначати м'ясо різних видів тварин можна: 

• за зовнішніми ознаками, кольором, запахом, анатомічними 

особливостями кісток і інш.; 

• за анатомічною будовою органів (при їх наявності); 

• за реакцією преципітації з сироватками. 
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Експертиза частіше проводиться при фальсифікації, крадіжках, 

браконьєрстві. При визначенні фальсифікації харчових продуктів експерту 

доводиться частіше перевіряти такі продукти як фарш, кулінарні вироби; 

визначати ступінь їх свіжості. При цьому, здебільшого, використовують 

патогістологічні дослідження.  

3. Визначення фальсифікації харчових продуктів.  

Фальсифікація молочної продукції 

З метою виявлення фальсифікації молока і молочних продуктів 

застосовують спеціальні методи дослідження, спрямовані на: 

- виявлення жиру в молоці кислотним методом; 

- додаванню води до молока (по щільності молока); 

- наявність соди в молоці (з метою нейтралізації кислотності); 

- наявність домішків сиру у сметані і вершках; 

- наявність крохмалю в молоці, сметані, вершках (з метою  підвищення 

щільності і густоти). 

Фальсифікація м'ясної продукції. 

Фальсифікація м'ясного фаршу  та ковбасних виробів може бути 

здійснена шляхом заміни свіжого сортового м'яса малоцінними добавками, 

що значно знижують якість готового продукту (домішки серцевого м'яза, 

вим'я, легенів, залоз внутрішньої, секреції, лімфатичних вузлів, і інших 

субпродуктів, які нижчі за ціною, ніж скелетні м'язи). Також часто 

порушується технологія виробництва м’ясних виробів, якісний склад виробів 

невідповідає рецептурі, можливе також мікробне забруднення та 

інвазованість м’язових волокон (наприклад саркоцистами). 
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Фальсифікації меду. 

За походженням натуральний мед буває - квітковий (нектарний і падєвий). 

Всі інші продукти, які за складом і властивостями нагадують мед 

(цукровий, фруктовий, штучний, кавунний і інш.), що є продукцією 

технології переробки людиною рослинної сировини, не можуть називатися 

натуральним медом. Не може вважатися медом і продукт, отриманий 

внаслідок згодовування тростинного і штучного інвертованого цукру. 

4. Судова експертиза при токсикоінфекціях 

Частіше всього токсикоінфекції виникають внаслідок інфікування 

сальмонелами. Джерелом сальмонельозних токсикоінфекцій є забійні 

тварини, хворі на сальмонельоз, або бактеріоносії, бактеріовиділювачі.  

М'ясо, м'ясні продукти і органи всіх вимушено забитих тварин необхідно 

піддавати бактеріологічному дослідженню 

Патологічно змінені органи, а також органи, в яких виявлені 

сальмонели, направляються на технічну утилізацію. М'ясо тварин, в органах 

яких виявлені сальмонели, знешкоджують шляхом проварювання шматків 

товщиною не більш 8 см протягом 3 годин при 100° (або в замкнених 

котлах при тиску 0,5 атмосфер протягом 2,5 годин). 

Токсикоінфекції можуть бути викликаю і іншими мікробами, зокрема, 

стафілококами, клостридіями, ентеротоксигенною кишковою паличкою, 

протеєм, ієрсінією, псевдомонами, клебсієлами.     
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Лекція 8  СУДОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЕТЕРИНАРНИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ 

ПЛАН: 

1. Ветеринарна деонтологія 

2. Класифікація порушень в професійній діяльності ветеринарних 

спеціалістів 

3. Відповідальність за порушення 

1. Ветеринарна деонтологія 

        Деонтологія – (від грец. deon – потрібне, необхідне, logos –  

вчення) – це, по-перше вчення про етику медичних працівників, 

принципи поведінки персоналу ветеринарної медицини, спрямовані на 

максимальну ефективність лікувально-профілактичної роботи;    по-

друге – це розділ етики, що вивчає проблеми обов’язку, сферу 

обов’язкових, всі види моральних вимог та їх співвідношення.  

Ця наука про лікарський обов’язок  охоплює найбільш суттєві питання 

практичної роботи ветеринарних спеціалістів. Вона вивчає права і 

обов’язки ветеринарних спеціалістів у їх повсякденній роботі, а також 

знайомить з відповідальністю при виконанні всього спектру професійної 

роботи, вивчає лікарські недоліки, помилки і визначає запобіжні заходи. 

2. Класифікація порушень в професійній діяльності ветеринарних 

спеціалістів 

Професійні порушення ветеринарних спеціалістів можна розділити 

на: 

1. Професійні злочини 

2. Лікарські помилки 

3. Необережні дії 

4. Нещасні випадки 

І. До професійних злочинів відносять: 

 ненадання допомоги хворій тварині; 

 порушення в зберіганні і відпуску сильнодіючих речовин, 

які спричинили отруєння тварин чи людей; 
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 недопустимі масові експерименти на тваринах, в результаті 

яких виникло поширення хвороби; 

 порушення правил в боротьбі з епізоотіями; 

 зловживання владою або службовим становищем; 

 недбалість і посадовий підлог; 

 видача фальшивих довідок, свідоцтв. 

ІІ. До лікарських помилок відносяться свідомі помилки лікаря, які 

базуються або на недосконалості сучасного стану ветеринарної науки і її 

методів дослідження, або обумовлені особливим перебігом захворювання 

тварини, нестачею знань, досвіду лікаря. 

Лікарські помилки можуть відбуватися через: 

 недостатню кваліфікацію та малий досвід ветеринарного 

спеціаліста; 

 захворювання, що важко діагностуються і недосконалість методів 

дослідження; 

 погані умови праці. 

Лікарські помилки бувають діагностичні, терапевтичні і прогностичні. 

Лікарські помилки можуть бути карні і некарні. До карних помилок  

слід відносити в діагностиці прояви недбалості (халатності), 

несумлінного ставлення і навмисного невикористання наявних засобів 

діагностики. Внаслідок того, що неправильно поставлений діагноз, 

неправильним буде і лікування – отже, буде завдано матеріальних 

збитків. 

Некарні помилки – коли при сумлінному використанні всіх наявних 

засобів діагностики, але недостатньому розвитку науки або відсутності 

специфічних ознак хвороби діагноз поставлено неправильно. Внаслідок 

цього лікування не дало належного ефекту. Подібні помилки можуть 

зустрічатися і у висококваліфікованих спеціалістів. 
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ІІІ. Необережні дії ветеринарних спеціалістів. 

До них відносяться:   

- халатність; 

- необережність (недбалість) – розцінюються частіше як посадові 

злочини (ст.367 КК України) 

- бездіяльність; 

- незважені дії ; 

- неосвіченість у спеціальних питаннях ветлікарів та фельдшерів. 

Необережність може бути двох видів: 

1) Особа не передбачила наслідків своїх дій, хоча і повинна була їх 

передбачити. Це трактується як злочинна необережність (ст.367, 251 

КК України). 

2) Хоча і передбачав наслідки своїх дій, але нерозважливо 

сподівався, що ці наслідки будуть відвернуті, що розцінюється, як 

злочинна самовпевненість. 

ІV. Нещасні випадки – захворювання або загибель тварини по 

причинах, які не залежать від лікувального або обслуговуючого 

персоналу, коли передбачити і усунути захворювання або загибель 

тварини в ряді випадків ветеринарний або обслуговуючий персонал не 

зміг. 

Наприклад, під час кастрації у жеребця настав шок. Лікар не міг його 

передбачити, тому що шокові явища при кастрації зустрічаються дуже 

рідко і для цих випадків правилами професіональної роботи не 

передбачаються які-небудь профілактичні заходи.  

3. Відповідальність за порушення 

Відповідальність при хірургічних операціях 

При проведенні хірургічних операцій мають місце випадки переломів 

кісток, випадіння кишечнику, сальника, розривів внутрішніх органів, 

кровотеч, ускладнень після операцій і т.п. 
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За вказані пошкодження, якщо вони з’являться у зв’язку з проведенням 

хірургічних операцій, лікар ветеринарної медицини несе відповідальність 

лише при наявності в його діях необережності, халатності або 

недобросовісного відношення до справи (ст. 367 ККУ). 

Відповідальність при наданні акушерської допомоги. 

Конфліктні ситуації виникають у випадках: нанесення тваринам сильних 

пошкоджень (розрив матки). Акушер при тяжких родах надає акушерську 

допомогу в умовах, пов’язаних з ризиком пошкодження матки та інших 

органів у безвихідному стані (кесарів розтин). Необхідно попередити 

власника про те, що нести відповідальність за наслідки операції в цьому 

випадку лікар не буде. 

Відповідальність за відмову, несвоєчасне надання допомоги 

В практиці поширені випадки необґрунтованого звинувачення 

ветспеціалістів в несвоєчасному наданні допомоги: багато залежить від 

недосконалості в організації ветеринарної справи.  

Ветспеціаліст, де б він не знаходився, повинен надати першу 

невідкладну допомогу тварині, коли до нього звертаються або йому відомо 

про захворювання тварини.  

Відповідальність за передоручення своїх функцій.  

Наступає в тих випадках, коли нанесено шкоду в результаті проведеної 

роботи особою, яка не має на це юридичного права, але проводила відповідні 

дії за дорученням лікаря. 

Відповідальність за зловживання службовим становищем 

Видача свідомо неправильних офіційних документів розглядається у ККУ як 

посадовий підлог, видача неправильних довідок, ветеринарних свідоцтв, а також 

необґрунтованих документів передбачене покарання за ст. 366 ККУ.  

 


