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Від редакційної колегії

У сьомому випуску збірника наукових статей «Теорія та практика судо-
вої експертизи і криміналістики» висвітлено сучасні проблеми криміналіс-
тики і судової експертології, а також особливості провадження окремих 
видів судових експертиз. Особливу увагу приділено деяким дискусійним 
питанням криміналістики, застосуванню новітніх способів та технологій 
криміналістичної техніки і тактики, методичним рекомендаціям щодо роз-
криття та розслідування нових видів злочинів. Досить корисними є мате-
ріали, що згруповані за певними напрямками судово-експертних досліджень, 
статті, які включено до рубрики «Експертна практика».

Окремий розділ у збірнику присвячено «Ароцкеровським читанням», 
які відбулися 30 травня 2007 р. у Харківському науково-дослідному інсти-
туті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса і були присвячені 
80-річчю від дня народження відомого вченого-криміналіста професора 
Л. Ю. Ароцкера. Ці матеріали віддзеркалюють його значний внесок у роз-
виток теорії криміналістики і судової експертизи, а також містять спогади 
сучасників про його творчий шлях.

Звертаємо увагу читачів і на розділ «Наукове життя», у якому надано 
корисну інформацію для криміналістів і судових експертів. У розділі «Наші 
ювіляри» відзначено ювілейні дати в житті відомих учених-криміналістів 
України.

Редакційна колегія висловлює вдячність тим, хто надав допомогу при 
виданні чергового випуску збірника, і запрошує до участі в наступному ви-
пуску як науковців, так і практичних працівників.
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От редакционной коллегии

В седьмом выпуске сборника научных статей «Теория и практика судеб-
ной экспертизы и криминалистики» освещены современные проблемы 
криминалистики и судебной экспертологии, а также особенности проведения 
отдельных видов судебных экспертиз. Особенное внимание уделено 
некоторым дискуссионным вопросам криминалистики, применению новей-
ших способов и технологий криминалистической техники и тактики, мето-
дическим рекомендациям относительно раскрытия и расследования новых 
видов преступлений. Довольно полезными являются материалы, 
сгруппированные по определенным направлениям судебно-экспертных ис-
следований, статьи, которые включены в рубрику «Экспертная практика».

Отдельный раздел в сборнике посвящен «Ароцкеровским чтениям», 
которые состоялись 30 мая 2007 г. в Харьковском научно-исследовательском 
институте судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса и были 
посвящены 80-летию со дня рождения известного ученого-криминалиста 
профессора Л. Е. Ароцкера. Эти материалы отражают его значительный 
вклад в развитие теории криминалистики и судебной экспертизы, а также 
содержат воспоминания современников о его творческом пути.

Обращаем внимание читателей и на раздел «Научная жизнь», в котором 
представлена полезная информация для криминалистов и судебных экспертов. 
В разделе «Наши юбиляры» отмечены юбилейные даты в жизни известных 
ученых-криминалистов Украины.

Редакционная коллегия выражает признательность тем, кто оказал по-
мощь при издании очередного выпуска сборника, и приглашает к участию 
в следующем выпуске как научных, так и практических работников.
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