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Від редакційної колегії

Редакційна колегія при формуванні дев’ятого випуску збірника наукових 
праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» додержува-
лася традиційної рубрикації: у ньому представлено матеріали щодо сучасних 
проблем криміналістики, загальних питань теорії судової експертизи, органі-
зації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, а 
також розділи, що формувалися із праць, у яких розкрито теоретичні та прак-
тичні проблеми за окремими класами, родами, видами та підвидами судових 
експертиз. Питання експертної практики виділено у відповідних підрозділах 
основних рубрик. У підготовці статей для збірника взяли участь представни-
ки судово-експертних установ, вищих навчальних закладів, правоохоронних 
органів і судів не тільки України, а й зарубіжних країн. У збірнику подано 
також матеріали, що містять інформацію про науково-практичні конференції 
за тематикою криміналістики та судової експертизи, висвітлюють вагомий 
внесок Заслуженого професора М. С. Бокаріуса (1869–1931), видатного судо-
вого медика та криміналіста, вченого, педагога, організатора вітчизняної 
охорони здоров’я, завідувача кафедри судової медицини Харківського медич-
ного інституту, засновника Харківського науково-дослідного інституту судової 
експертизи (1923) у розвиток харківської наукової, експертної, кадрової шко-
ли криміналістів і судових експертів.

Висловлюємо щиру вдячність усім авторам, які надали матеріали до 
оприлюднення у збірнику, а також фахівцям, які взяли участь у його виданні, 
та запрошуємо вчених і практиків до підготовки статей у наступний ви-
пуск.
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От редакционной коллегии

Редакционная коллегия при формировании девятого выпуска сборника 
научных трудов «Теория и практика судебной экспертизы и криминалистики» 
придерживалась традиционной рубрикации: в нем представлены материалы 
по современным проблемам криминалистики, общим вопросам теории судеб-
ной экспертизы, организации и нормативно-правовому регулированию 
судебно-экспертной деятельности, а также разделы, сформированные из работ, 
в которых раскрываются теоретические и практические проблемы по отдель-
ным классам, родам, видам и подвидам судебных экспертиз. Вопросы экс-
пертной практики выделены в соответствующих подразделах основных руб-
рик. В подготовке статей для сборника приняли участие представители 
судебно-экспертных учреждений, высших учебных заведений, правоохрани-
тельных органов и судов не только Украины, но и зарубежных стран. В сбор-
нике представлены также материалы, которые содержат информацию о научно-
практических конференциях по тематике криминалистики и судебной 
экспертизы, освещают весомый вклад Заслуженного профессора Н. С. Бока-
риуса (1869–1931), выдающегося судебного медика и криминалиста, ученого, 
педагога, организатора отечественного здравоохранения, заведующего кафед-
рой судебной медицины Харьковского медицинского института, основателя 
Харьковского научно-исследовательского института судебной экспертизы 
(1923) в развитие харьковской научной, экспертной, кадровой школы крими-
налистов и судебных экспертов.

Выражаем искреннюю благодарность всем авторам, предоставившим 
материалы для публикации в сборнике, а также специалистам, которые при-
няли участие в его издании, и приглашаем ученых и практиков к подготовке 
статей в следующий выпуск.
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