
Тести до змістовного модуля №1 

1. Основні вимоги, що пред’являють до «Висновків» судово-медичної експертизи: 

- повнота 

- об’єктивність 

- вмотивованість 

- наукова обґрунтованість 

- вірно все перераховане 

2. До основних процесуальних видів судово-медичної експертизи належать: 

- первинна 

- додаткова  

- повторна 

- вірно все перераховане 

3. Чи має право слідчий бути присутнім під час проведення судово-медичної експертизи: 

- має право 

- не має права; 

- в окремих випадках. 

4. Прерогатива оцінювати докази, в т.ч. «Висновок експерта» належить: 

- суду 

- слідчому 

- прокурору 

- вірно все перераховане 

5. Чи зобов’язаний судово-медичний експерт надавати для судового засідання письмовий висновок: 

- зобов’язаний 

- не зобов’язаний 

- в окремих випадках 

6. Видами доказів, передбачених Карно-процесуальним кодексом України є: 

- протокол слідчих дій 

- речові докази 

- «Висновок експерта» 

- все перераховане вірно 

7. Судово-медичний експерт за даний ним висновок несе відповідальність: 

- особисто 

- не несе відповідальності 

8. Слідчі дії, в яких може брати участь судово-медичний експерт: 

- огляд місця події 

- огляд трупа на місці його виявлення 

- слідчий експеримент 

- все перераховане вірно 

9. Результати судово-медичної експертизи експерт оформлює у вигляді: 

- «Акту медичного дослідження (експертизи)» 

- «Довідки для правоохоронних органів» 

- «Висновку експерта» 

- «Лікарського свідоцтва про смерть» 

10. «Висновок експерта» складається з: 

- вступної частини 

- дослідної частини 

- висновків 

- все перераховане вірно 

11. Персональний склад для проведення комісійної судово-медичної експертизи визначається: 

- слідчим, судом 

- начальником Бюро судово-медичної експертизи 

- зав. відділом складних експертиз 

- все перераховане вірно 

12. У структуру Бюро судово-медичної експертизи входять такі підрозділи: 

- відділ судово-медичної експертизи трупів 

- відділ судово-медичної експертизи потерпілих, підозрюваних та інших осіб 



- відділ судово-медичної експертизи речових доказів 

- все перераховане вірно 

13. У відділ судово-медичної експертизи речових доказів не входить: 

- судово-біологічне відділення 

- судово-хімічне відділення 

- судово-гістологічне відділення 

- медико-криміналістичне відділення 

- все перераховане вірно 

14. Журнали, які повинні бути в танатологічному відділі (морзі) Бюро судово-медичної експертизи: 

- журнал реєстрації трупів, цінностей та документів 

- журнал реєстрації носильних речей, речових доказів та інших предметів 

- вірно все перераховане 

15. Чи дозволено заміняти «Висновок експерта» або «Акт судово-медичного дослідження» довідками, 

виписками та іншими документами: 

- дозволено 

- не дозволено 

- в окремих випадках 

16. Чи видається постраждалим (потерпілим, родичам) судово-медична документація у вигляді 

«Висновку експерта»: 

- видається 

- не видається 

- у виняткових випадках 

- все перераховане вірно 

17. Підзаконні акти, що визначають порядок роботи Бюро судово-медичної експертизи: 

- інструкції про проведення судово-медичних експертиз в Україні 

- накази МОЗ України 

- вірно все перераховане 

18. В компетенцію судово-медичної експертної комісії входить: 

- встановлення причини смерті 

- вирішення питань про правильність діагностики та лікування хворого 

- визначення механізму та послідовності утворення ушкоджень 

- встановлення виду предмету ким була спричинена травма 

- вірно все перераховане 

19. Основними напрямками спільної роботи судово-медичних установ з органами практичної охорони 

здоров’я є: 

- проведення клініко-анатомічних конференцій 

- виявлення гострих інфекційних захворювань 

- епідеміологічний аналіз травматизму, отруєнь, раптової смерті 

- санітарно-освітня робота 

- вірно все перераховане 

20. За несанкціоноване розголошення даних попереднього слідства експерт може бути накладено 

покарання у вигляді: 

- виправних робіт 

- позбавлення волі 

- громадського осуду 

21. За несанкціоноване розголошення даних попереднього слідства експерт може бути накладено 

покарання у вигляді: 

- позбавлення волі 

- штрафу 

- громадського осуду 

22. За дачу завідомо неправдивого висновку, згідно з чинним кримінальним законодавством, до 

експерта не застосовують наступне покарання: 

- позбавлення волі 

- штрафу 

- виправних робіт 

- громадського осуду 



23. Ексгумація трупа повинна проводитися в присутності: 

- лікаря-спеціаліста в галузі судової медицини 

- слідчого 

- понятих 

- офіційного представника кладовища 

- все перераховане вірно 

24. У розділі «Обставини справи» «Висновку експерта» при експертизі трупа не викладаються наступні 

дані: 

- відомості з постанови про призначення судово-медичної експертизи 

- відомості з протоколу огляду трупа 

- дані медичних документів 

- результати лабораторних досліджень 

25. Призначення судово-медичної експертизи, згідно з КПК України, є обов’язковим при встановленні: 

- причини смерті 

- тяжкості тілесних ушкоджень 

- фізичного стану підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого або свідка 

- віку підозрюваного, обвинуваченого чи потерпілого 

- все перераховане вірно 

26. Чи зобов’язаний судово-медичний експерт надавати письмові висновки під час огляду місця події: 

- зобов’язаний 

- не зобов’язаний 

- в окремих випадках 

27. Додаткова судово-медична експертиза призначається у випадках: 

- за відсутності первинних даних 

- бажання слідчого 

- за наявності слідчих даних, які були невідомі до початку первинної експертизи 

- у разі недовіри слідства до результатів первинної експертизи 

- коли потрібні дані лікарів різних спеціальностей 

28. Повторна судово-медична експертиза призначається у випадках: 

- бажання слідчого 

- коли необхідні знання фахівців як лікарських, так і інших спеціальностей 

- недовіри слідства результатами первинної експертизи 

- наявності слідчих даних, які були невідомими до початку первинної експертизи 

- коли для вирішення слідчих питань необхідні знання фахівців різних лікарських спеціальностей 

29. Комісійна судово-медична експертиза призначається у випадках: 

- бажання слідчого 

- коли необхідні знання фахівців як лікарських, так і інших спеціальностей 

- коли для вирішення слідчих питань необхідні знання фахівців різних лікарських спеціальностей 

- недовіри слідства результатами первинної експертизи 

- після додаткової експертизи 

30. Комплексна судово-медична експертиза проводиться у випадках: 

- коли необхідні знання фахівців різних лікарських спеціальностей 

- бажання слідчого 

- коли для вирішення слідчих питань необхідні знання фахівців як лікарських, так і інших 

спеціальностей 

- за бажанням родичів 

- коли результати первинної експертизи сумнівні 

31. Судово-медичному дослідженню не підлягають такі категорії трупів: 

- осіб, померлих в лікувальному закладі із встановленим діагнозом 

- при раптовій смерті 

- при насильницькій смерті 

- трупи невідомих осіб 

- осіб, яким в лікувальних установах не встановлений діагноз 

- новонароджених, які народилися поза лікарнею 

32. Якщо родичі померлого не згодні з проведеним у стаціонарі лікуванням, то можливе проведення 

судово-медичної експертизи: 



- так 

- ні 

33. Дослідження ексгумованих, розчленованих, а також скелетованих трупів може бути проведено: 

- судово-медичним експертом 

- патологоанатомом 

- лікарем-експертом 

- лікуючим лікарем 

34. Судово-медична експертиза (дослідження) трупа може проводитися за відсутності документів, що 

надають правоохоронні органи: 

- так 

- ні 

35. Судово-медична експертиза будь-якого об’єкта проводиться на підставі: 

- рішення слідчого 

- направлення слідчих органів 

- постанови слідчих органів 

- заяви родичів 

- розпорядження головного лікаря лікарні 

36. Результати судово-медичної експертизи оформлюються у документі під назвою: 

- «Акт судово-медичного дослідження» 

- «Протокол розтину» 

- «Висновок» експерта 

- «Думка фахівця» 

- «Акт судово-медичного розтину» 

37. Яка структурна частина відсутня в документі, що складає судово-медичний експерт на підставі 

направлення судово-слідчих органів: 

- опис місця події 

- вступна частина 

- висновки 

- дослідна частина 

38. Огляд трупа на місці його виявлення слідчий проводить за участю: 

- судово-медичного експерта 

- консультанта 

- фельдшера 

- експертного працівника 

39. Якщо для огляду трупа на місці його виявлення неможливо викликати судово-медичного експерта, 

для цих цілей згідно із Карно-процесуальним Кодексом, залучають лікаря будь-якої спеціальності:  

- так  

- ні 

40. При огляді місця події слідчий складає документ під назвою: 

- «Висновок про огляд місця події» 

- «Експертний висновок про виявлення трупа» 

- «Протокол огляду місця події» 

- «Акт огляду місця події» 

- «Протокол огляду місця події» 

41. При огляді трупа на місці події судово-медичний експерт або лікар-експерт виступають в ролі: 

- лікаря-дослідника 

- експерта з медицини 

- фахівця в галузі судової медицини 

- судово-медичного експерта 

- лікаря-експерта 

42. Які питання не можуть бути вирішені фахівцем в галузі судової медицини при огляді трупа на місці 

його виявлення: 

- характер тілесних ушкоджень 

- час настання смерті 

- факт настання смерті 

- первинне положення трупа 



- категорія смерті 

- зміни внутрішніх органів 

43. При складанні судово-медичного діагнозу послідовно заповнюють наступні частини окрім: 

- перерахування об’єктів, направлених на лабораторні дослідження 

- ускладнення основного захворювання або травми 

- травма (захворювання), що не входять в комплекс смертельної травми або захворювання 

- основне захворювання або травма 

44. При складанні «Судово-медичного діагнозу» послідовно заповнюють наступні частини окрім: 

- ускладнення основного захворювання або травми 

- основні морфологічні прояви основного захворювання або ушкодження, які дозволяють встановити 

діагноз 

- травма (захворювання), що не входять в комплекс смертельної травми або захворювання  

- основне захворювання або травма 

45. При складанні «Лікарського свідоцтва про смерть» лікарем послідовно повинні бути визначена й 

записана наступна інформація окрім: 

- кількість алкоголю в крові 

- основне захворювання (травма) 

- стан, який призвів до безпосередньої причини смерті 

- важливі патологічні стани, які сприяли настанню смерті, але не пов'язані з хворобою (травмою) 

- хвороба або патологічний стан, в т.ч. обумовлене дією факторів зовнішнього середовища, що 

безпосередньо призвели до смерті 

46. «Лікарське свідоцтво про смерть» судово-медичним експертом може бути видано на підставі: 

- розповіді родичів 

- записів в документації 

- огляду трупа 

- первинного огляду 

- розтину трупа 

47. «Лікарське свідоцтво про смерть» лікарем може бути видано на підставі: 

- розповіді родичів 

- записів в медичній документації про диспансерний нагляд (облік) 

- огляду трупа 

- первинного огляду 

48. Висновок експерта є обов’язковим для суду: 

- так 

- ні 

49. В якості експерта органами розслідування, прокурором або судом може бути залучена особа, що 

володіє спеціальними знаннями в судовій медицині: 

- так 

- ні 

50. Чи є для особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора і суду висновок експерта обов’язковим: 

- так 

- ні 

51. Чи повинні органи розслідування, прокурор або суд мотивувати свою незгоду з висновком експерта: 

- так 

- ні 

52. Карно-процесуальним Кодексом не передбачено наступний вид експертизи: 

+ третинна 

- первинна 

- вторинна 

- додаткова 

- комісійна 

- комплексна 

53. Чи можуть «Висновки експерта» бути замінені іншим документом: 

- ні 

- так 

54. У компетенцію лікаря входить встановлення: 



- характеру ушкоджень при зґвалтуваннях 

- механізму і давності травмування 

- чи завдані ушкодження з особливою жорстокістю 

55. В обов’язки судово-медичного експерта (лікаря - експерта) входить: 

- встановлення взаємозв’язку ушкоджень і моральних страждань 

- направлення до лікувальної установи запитів про вилучення медичних документів, необхідних для 

проведення експертизи 

- амбулаторне лікування легких травм у потерпілих 

- експертна оцінка об’єктивних медичних даних 

56. Підстава для судово-медичного дослідження трупа: 

- подання прокуратури 

- направлення лікаря швидкої допомоги 

- постанова слідчого міліції 

- направлення слідчого прокуратури 

57. Судово-медичний експерт має право: 

- допитати підозрюваного 

- ознайомитися з матеріалами справи і запросити додаткові матеріали по справі 

- провести слідчий експеримент 

58. Підстава для судово-медичної експертизи трупа: 

- постанову суду 

- направлення районного прокурора або слідчого прокуратури 

- направлення головного лікаря лікувального закладу 

59. При ексгумації не обов’язкова присутність: 

- лікаря-фахівця в судовій медицині 

- понятих 

- слідчого 

- офіційного представника цвинтаря або родичів покійного 

60. У яких видах діяльності згідно з Карно-процесуального Кодексу бере участь фахівець в судовій 

медицині? 

- огляд трупа на місці його виявлення 

- експертиза трупа 

- експертиза за матеріалами цивільних справ 

61. Районний судово-медичний експерт підпорядковується: 

- районному прокурору 

- головному лікарю центральної районної лікарні 

- начальнику Районного відділення внутрішніх справ (міліції) 

- начальнику Обласного бюро судово-медичної експертизи 

62. Лікар, викликаний слідчим для участі в слідчих діях як фахівець, повинен заявити про свій відвід: 

- якщо він є родичем потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого  

- якщо в призначений слідчим час він повинен знаходитися за місцем своєї основної роботи 

- якщо він не має трирічний лікарський трудовий стаж 

63. Лікар, викликаний слідчим для участі в слідчих діях як фахівець, повинен заявити про свій відвід: 

- якщо в призначений слідчим час він повинен знаходитися за місцем своєї основної роботи 

- якщо він знаходиться (знаходився) в службовій залежності від потерпілого, підозрюваного, 

обвинуваченого 

- якщо він не має трирічного лікарського трудового стажу 

64. Які документи направляються в морг разом з трупом? 

- Направлення або постанова правоохоронних органів 

- «Лікарське свідоцтво про смерть» 

- Довідка з будуправління 

65. В основу експертного висновку не можуть бути покладені: 

- дані анамнезу 

- результати огляду статевих органів 

- результати антропометрії 

- лабораторні дані 

- записи в медичній документації 



66. Хто вилучає речові докази на місці події? 

- не можна вилучати без постанови суду і без участі адвоката 

- адвокат 

- слідчий 

- лікар-фахівець в судовій медицині 

- експерт-криміналіст 

67. Хто організовує огляд місця події та трупа на місці його виявлення, несе за це відповідальність? 

- дільничний міліціонер 

- оперуповноважений карного розшуку 

- експерт-криміналіст 

- судово-медичний експерт 

- слідчий 

68. Проведення судово-медичної експертизи передбачене: 

- відомчими правилами 

- вимогами родичів 

- статтями кодексів 

- усним розпорядженням головного лікаря лікувального закладу 

- направленням лікувального закладу 

69. Лікар будь-якої спеціальності може бути залучений для проведення експертизи: 

- так 

- ні 

70. Лікаря будь-якої спеціальності, який залучений для проведення судово-медичної експертизи 

називають: 

- експерт 

- судово-медичний експерт 

- лікар-експерт 

- консультант 

- лікуючий лікар 

71. Лікар-експерт за проведену експертизу несе таку ж відповідальність, як і судово-медичний експерт: 

- так 

- ні 

72. За проведену експертизу лікар-експерт відповідальності не несе: 

- так 

- ні 

73. При проведенні експертизи експерт зобов’язаний: 

- з’явитися за викликом слідчого, прокуратури, суду 

- проконсультуватися з адвокатом 

- вивчити Карно-процесуальний кодекс 

74. При проведенні експертизи експерт зобов’язаний:  

- проконсультуватися з адвокатом 

- вивчити Карно-процесуальний кодекс 

- зберігати слідчу таємницю 

75. При проведенні експертизи експерт зобов’язаний: 

- проконсультуватися з адвокатом 

- дати правильний висновок на поставлені запитань 

- вивчити Карно-процесуальний кодекс 

76. При проведенні експертизи експерт (лікар-експерт) не має право: 

- знати цілі і завдання експертизи 

- знайомитися з матеріалами справи 

- проводити допит 

- відмовитися від відповіді на питання, що виходить за межі його компетенції 

- просити надання часу для ознайомлення з необхідною літературою 

77. Судово-медичний експерт, як і лікар-експерт, не несуть відповідальність згідно з Карним кодексом 

за: 

- ухилення від проведення експертизи 

- відмову з поважних причин 



- дачу завідомо неправдивого висновку 

- розголошення таємниці слідства  

78. До неповажних причин, що не дозволяють лікарю-експерту відмовитися від проведення експертизи, 

належать: 

- небажання проведення експертизи 

- зацікавленість у результатах справи 

- хірургічна спеціальність лікаря 

- некомпетентність у даному питанні 

- лікарська спеціальність педіатра 

79. Судово-медична експертиза, відповідно до Карно-процесуального Кодексу не призначається для: 

- визначення роду насильницької смерті 

- встановлення причини смерті 

- встановлення характеру і тяжкості тілесних ушкоджень 

- при статевих злочинах 

- встановлення віку 

80. Судово-медична експертиза в Україні організована за принципом: 

- територіальності 

- судових списків 

- інстанційності 

- наказів Міністерства охорони здоров’я 

81. Судово-медична експертиза входить в систему Органів охорони здоров’я: 

- так 

- ні 

82. Судово-медична експертиза входить до системи Міністерства внутрішніх справ: 

- так 

- ні 

83. Установою, в якій проводиться судово-медична експертиза, є: 

- лабораторія 

- медико-криміналістичні відділи 

- бюро судово-медичної експертизи 

- юридичні науково-дослідні інститути 

- криміналістичні відділи 

84. У бюро судово-медичної експертизи не існує: 

- поліклініки 

- відділ судово-медичної експертизи трупів 

- відділ чергових експертів 

- відділ експертизи живих осіб 

- відділ судово-медичної експертизи речових доказів 

85. В бюро судово-медичної експертизи є відділ комісійних експертиз та організаційно-методичний 

відділ: 

- так 

- ні 

86. У відділі судово-медичної експертизи речових доказів не існує наступного відділення: 

- судово-токсикологічного 

- судово-імунологічного 

- судово-гістологічного 

- судово-криміналістичного 

- судово-цитологічного 

- судово-біологічного 

87. У судово-гістологічному відділенні досліджують шматочки внутрішніх органів для встановлення 

причин смерті: 

- так 

- ні 

88. У судово-токсикологічному відділенні досліджують кров і внутрішні органи для: 

- встановлення групи крові 

- встановлення давності настання смерті 



- визначення отруйних речовин 

- визначення прижиттевості ушкоджень 

- встановлення категорії смерті 

89. У судово-імунологічному відділенні досліджують: 

- медичну документацію 

- результати розтину 

- речові докази біологічного походження 

- об’єкти злочинних дій 

- лікарські справи 

90. Об’єктами судово-медичної експертизи не є: 

- протоколи огляду трупа на місці події 

- трупи 

- живі особи 

- речові докази 

- медична документація 

91. При первинній судово-медичній експертизі проводять первинне дослідження будь-якого об’єкта - 

трупа, живої особи, речового доказу, матеріалів справи: 

- так 

- ні 

92. Якщо родичі померлого не згодні з проведеним у стаціонарі лікуванням, то можливе проведення 

судово-медичної експертизи: 

- так 

- ні 

93. Судово-медична експертиза (дослідження) трупа може проводитися за відсутності документів 

(направлення або постанови), що надають правоохоронні органи: 

- так 

- ні 

94. Судово-медична експертиза будь-якого об’єкта проводиться на підставі: 

- рішення слідчого 

- направлення (постанови) слідчих органів 

- заяви родичів 

- розпорядження головного лікаря лікарні 

95. Дайте визначення «Судова медицина»: 

- це дисципліна, яка є системою наукових знань про закономірності виникнення і принципах оцінки 

медичних фактів, які є джерелом доказів при проведенні передбаченого законом слідства 

- це практичне застосування теоретичних знань, яке регламентується законом і використовується для 

вирішення конкретних медичних питань, що виникають під час слідства 

96. Дайте визначення « Судово-медична експертиза»: 

- це практичне застосування теоретичних знань, яке регламентується законом і використовується для 

вирішення конкретних медичних питань, що виникають під час слідства 

- це дисципліна, яка є системою наукових знань про закономірності виникнення і принципах оцінки 

медичних фактів, які є джерелом доказів при проведенні передбаченого законом слідства 

97. Що не входить до компетенції судово-медичного експерта: 

- визначення роду смерті 

- визначення причин смерті 

- визначення характеру тілесних ушкоджень 

- визначення категорії смерті 

98. Який основний документ регламентує роботу Бюро судово-медичної експертизи: 

- «Наказ № 6» від 1995 

- «Наказ № 81» від 1996 

- «Наказ № 10» від 2000 

- «Наказ № 71» від 2010 

99. Який документ оформлює судово-медичний експерт після закінчення судово-медичного 

дослідження трупа: 

- «Лікарське свідоцтво про смерть» 

- судово-медичний діагноз і висновки 



- патологоанатомічний діагноз 

- судово-медичний епікриз 

100. Який документ оформлює судово-медичний експерт після дослідження трупа і отримання даних  

лабораторних досліджень: 

- «Висновки» 

- «Лікарське свідоцтво про смерть» 

- патологоанатомічний діагноз 

- судово-медичний епікриз 

101. В який термін експерт повинен закінчити проведення експертизи згідно до «Наказу № 6» від 1995 

року: 

- 30 днів 

- тиждень 

- рік 

- 6 місяців 

102. Скільки загальноприйнятих частин входить до складу «Судово-медичного діагнозу»: 

- 3 частини 

- 2 частини 

- 1 частина 

- 4 частини 

103. Скільки загальноприйнятих частин входить до складу «Лікарського свідоцтва про смерть»: 

- 2 частини 

- 1 частина 

- 4 частини 

- 3 частини 

104. Що вказує експерт в першій частині пункт (а) «Лікарського свідоцтва про смерть»: 

- безпосередню причину смерті 

- хворобу, яка сприяла настанню смерті 

- супутню патологію 

- час настання смерті 

105. Що вказує експерт в першій частині пункт (б) «Лікарського свідоцтва про смерть»: 

- безпосередню причину смерті 

- хворобу, яка сприяла настанню смерті 

- супутню патологію 

- час настання смерті 

- ускладнення хвороби (травми) 

106. Що вказує експерт в першій частині пункт (в) «Лікарського свідоцтва про смерть»: 

- хворобу (травму), яка сприяла настанню смерті 

- супутню патологію 

- час настання смерті 

- ускладнення хвороби (травми) 

107. Що вказує експерт в першому пункті «Судово-медичного діагнозу»: 

- основне (первинне) захворювання або травму 

- ускладнення основного (первинного) захворювання або травми 

- супутню патологію 

- час настання смерті 

108. Що вказує експерт у другому пункті «Судово-медичного діагнозу»: 

- ускладнення основного (первинного) захворювання або травму 

- супутню патологію 

- час настання смерті 

- основне (первинне) захворювання або травма 

109. Що вказує експерт в третьому пункті «Судово-медичного діагнозу»: 

- супутню патологію 

- час настання смерті 

- основне (первинне) захворювання або травма 

- ускладнення основного (первинного) захворювання або травми 

110. Яка частина не входить до складу «Акта судово-медичної експертизи (дослідження)»: 



- додаткова частина 

- вступна частина 

- описова (дослідницька) частина 

- заключна частина (підсумкова) 

111. Якій установі підпорядковується Бюро судово-медичної експертизи в адміністративно-

господарських питаннях: 

- Органам управління охорони здоров’я 

- Головному бюро судово-медичної експертизи МОЗ України 

- Міністерству юстиції 

112. Якій установі підпорядковується обласне бюро судово-медичної експертизи в науково-

практичному і організаційно-методичному відношенні:  

- Головному бюро судово-медичної експертизи МОЗ України 

- Міністерству юстиції 

- Міністерству охорони здоров’я 

- Органам управління охорони здоров’я 

113. Який документ за даними первинної експертизи оформлює і надає слідчим органам експерт? 

- «Висновки експерта» 

- «Акт судово-медичної експертизи (дослідження)» 

- «Лікарське свідоцтво про смерть» 

- «Судово-медичний діагноз» 

114. Кому призначається проведення додаткової (вторинної) судово-медичної експертизи: 

- експерту, який проводив первинну експертизу 

- тільки іншому експерту або декільком експертам 

- начальнику Бюро судово-медичної експертизи 

- експертами Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України 

115. Кому призначається проведення повторної судово-медичної експертизи: 

- тільки іншому експерту або декільком експертам 

- начальнику Бюро судово-медичної експертизи 

- експертам Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України 

- експерту, який проводив первинну експертизу 

116. Кому надає експерт свої «Висновки»: 

- представникам слідчих органів 

- родичам померлого або потерпілого 

- потерпілому 

- адвокату 

117. У яких випадках призначають проведення додаткової (вторинної) експертизи: 

- якщо первинна судово-медична експертиза не дозволяє прийти до чітких або повним висновків 

- коли «Висновки експерта» сумнівні, розходиться з результатами попереднього слідства 

- коли для її проведення необхідні знання різних медичних спеціальностей 

- коли для вирішення питань слідства потрібні знання фахівців різних галузей науки і техніки 

118. У яких випадках призначають проведення повторної експертизи: 

- коли «Висновки експерта» сумнівні, розходиться з результатами попереднього слідства 

- якщо первинна судово-медична експертиза не дозволяє прийти до чітких або повним висновків 

- коли для її проведення необхідні знання різних медичних спеціальностей 

- коли для вирішення питань слідства потрібні знання фахівців різних галузей науки і техніки 

119. У яких випадках призначають проведення комісійної експертизи: 

- коли для її проведення необхідні знання різних медичних спеціальностей 

- коли «Висновки експерта» сумнівні, розходиться з результатами попереднього слідства 

- якщо первинна судово-медична експертиза не дозволяє прийти до чітких або повним висновків 

- коли для вирішення питань слідства потрібні знання фахівців різних галузей науки і техніки 

120. У яких випадках призначають проведення комплексної експертизи: 

- коли для вирішення питань слідства потрібні знання фахівців різних галузей науки і техніки 

- коли «Висновки експерта» сумнівні, розходиться з результатами попереднього слідства 

- якщо первинна судово-медична експертиза не дозволяє дійти до чітких або повним висновків 

- коли для її проведення необхідні знання фахівців різних медичних спеціальностей 

121. Що не є основною задачею для проведення судово-медичної експертизи: 



- для підтвердження або спростування клінічного діагнозу 

- дослідження померлого насильницькою смертю 

- дослідження трупів новонароджених, які були народжені поза лікарнею 

- визначення наявність, характеру і тяжкості тілесних ушкоджень 

122. При проведенні експертизи експерт (фахівець) має право: 

- всі відповіді правильні 

- бути присутнім на допитах 

- знати цілі і завдання експертизи  

- знайомитися з матеріалами справи  

- відмовитися від відповіді на питання, що виходить за межі його компетенції  

- просити про надання часу для ознайомлення з необхідною літературою 

123. Лікар - експерт є компетентним і неупередженим в результатах дослідження, має право 

відмовитися від проведення експертизи: 

- ні 

- так 

124. Судово-медичний експерт, як і фахівець, несуть відповідальність згідно з Карним Кодексом про: 

- всі відповіді правильні 

- ухилення від проведення експертизи 

- відмову без поважних причин 

- дачу завідомо неправдивих висновків 

- розголошення слідчої таємниці 

125. У відділі судово-медичної експертизи речових доказів є такі відділення: 

- всі відповіді правильні 

- судово-токсикологічне 

- судово-імунологічне 

- судово-гістологічне 

- судово-медико- криміналістичне 

- судово-цитологічне 

126. До проведення судово-медичної експертизи можуть бути залучені: 

- фельдшера з великим стажем роботи 

- лікарі-терапевти 

- студенти-старшокурсники 

- фармацевти 

127. У компетенцію судово-медичного експерта входить: 

- встановлення причини насильницької смерті 

- встановлення роду насильницької смерті 

- встановлення нещасного випадку 

- встановлення самогубства 

128. У яких видах діяльності, згідно Карно-процесуального кодексу, може брати участь фахівець: 

- експертиза трупа 

- огляд трупа на місці його виявлення 

- експертиза живих осіб 

- експертиза за матеріалами кримінальних та цивільних справ 

129. Який документ складається при судово-медичному дослідженні трупа: 

- Протокол судово-медичного дослідження трупа 

- Висновок експерта 

- Акт судово-медичного дослідження трупа 

- Акт судово-медичної експертизи трупа 

130. Судово-медичний експерт вправі: 

- брати участь у допитах і задавати питання, які стосуються предмета експертизи 

- допитати підозрюваного про обставини кримінальної травми 

- допитати потерпілого про обставини травми 

- провести слідчий експеримент 

131. Чи зобов’язаний слідчий присутнім при проведенні експертизи: 

- зобов'язаний завжди 

- зобов’язаний, але тільки у випадках вбивств 



- має право 

- не має права 

132. У разі виникнення розбіжностей серед членів експертної комісії передбачається оформлення: 

- підписується всіма членами комісії укладення з викладенням усіх точок зору 

- підписується всіма членами комісії ув'язнення, що відображає думку більшості членів комісії 

- підписується всіма членами комісії укладення тільки за узгодженими питань 

- висновків кожним експертом окремо 

133. У компетенцію судово-медичного експерта входить: 

- встановлення взаємозв'язку ушкоджень і моральних страждань 

- напрям у лікувальні установи запитів медичних документів 

- амбулаторне лікування легких травм у потерпілих 

- проведення експертизи за матеріалами цивільних справ 

134. У компетенцію судово-медичного експерта не входить встановлення: 

- механізму утворення ушкоджень 

- давності утворення ушкоджень 

- заподіяння ушкоджень з особливою жорсткістю 

- зажиттєвих або посмертних ушкоджень 

135. Дайте вірну відповідь на питання, що таке аналіз? 

- це виділення в об’єкті тих чи інших його сторін, елементів, властивостей, зв’язків, відносин і т.д., а 

також це розчленування пізнаваного об’єкту на різні компоненти 

- процес з’єднання або об’єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір 

- процес логічного висновку на основі переходу від приватного положення до загального 

- метод мислення, при якому приватне положення логічним шляхом виводиться із загального, висновок 

за правилами логіки; ланцюг умовиводів (міркування), ланки якої (висловлення) зв’язані відношенням 

логічного проходження 

- наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досліді 

та теоретичного обґрунтування, для того щоб стати достовірною науковою теорією 

- подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або 

відношеннями 

136. Дайте вірну відповідь на питання, що таке синтез? 

- це виділення в об’єкті тих чи інших його сторін, елементів, властивостей, зв’язків, відносин і т.д., а 

також це розчленування пізнаваного об’єкту на різні компоненти 

- процес з’єднання або об’єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір 

- процес логічного висновку на основі переходу від приватного положення до загального 

- метод мислення, при якому приватне положення логічним шляхом виводиться із загального, висновок 

за правилами логіки; ланцюг умовиводів (міркування), ланки якої (висловлення) зв’язані відношенням 

логічного проходження 

- наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досліді 

та теоретичного обґрунтування, для того щоб стати достовірною науковою теорією 

- подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або 

відношеннями 

137. Дайте вірну відповідь на питання, що таке індукція? 

- це виділення в об’єкті тих чи інших його сторін, елементів, властивостей, зв’язків, відносин і т.д., а 

також це розчленування пізнаваного об’єкту на різні компоненти 

- процес з’єднання або об’єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір 

- процес логічного висновку на основі переходу від приватного положення до загального 

- метод мислення, при якому приватне положення логічним шляхом виводиться із загального, висновок 

за правилами логіки; ланцюг умовиводів (міркування), ланки якої (висловлення) зв’язані відношенням 

логічного проходження 

- наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досліді 

та теоретичного обґрунтування, для того щоб стати достовірною науковою теорією 

- подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або 

відношеннями 

138. Дайте вірну відповідь на питання, що таке дедукція? 

- це виділення в об’єкті тих чи інших його сторін, елементів, властивостей, зв’язків, відносин і т.д., а 

також це розчленування пізнаваного об’єкту на різні компоненти 



- процес з’єднання або об’єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір 

- процес логічного висновку на основі переходу від приватного положення до загального 

- метод мислення, при якому приватне положення логічним шляхом виводиться із загального, висновок 

за правилами логіки; ланцюг умовиводів (міркування), ланки якої (висловлення) зв’язані відношенням 

логічного проходження 

- наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досліді 

та теоретичного обґрунтування, для того щоб стати достовірною науковою теорією 

- подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або 

відношеннями 

139. Дайте вірну відповідь на питання, що таке гіпотеза? 

- це виділення в об’єкті тих чи інших його сторін, елементів, властивостей, зв’язків, відносин і т.д., а 

також це розчленування пізнаваного об’єкту на різні компоненти 

- процес з’єднання або об’єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір 

- процес логічного висновку на основі переходу від приватного положення до загального 

- метод мислення, при якому приватне положення логічним шляхом виводиться із загального, висновок 

за правилами логіки; ланцюг умовиводів (міркування), ланки якої (висловлення) зв’язані відношенням 

логічного проходження 

- наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досліді 

та теоретичного обґрунтування, для того щоб стати достовірною науковою теорією 

- подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або 

відношеннями 

140. Дайте вірну відповідь на питання, що таке аналогія? 

- це виділення в об’єкті тих чи інших його сторін, елементів, властивостей, зв’язків, відносин і т.д., а 

також це розчленування пізнаваного об’єкту на різні компоненти 

- процес з’єднання або об’єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір 

- процес логічного висновку на основі переходу від приватного положення до загального 

- метод мислення, при якому приватне положення логічним шляхом виводиться із загального, висновок 

за правилами логіки; ланцюг умовиводів (міркування), ланки якої (висловлення) зв’язані відношенням 

логічного проходження 

- наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досліді 

та теоретичного обґрунтування, для того щоб стати достовірною науковою теорією 

- подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або 

відношеннями 

 


