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Анотащя. У статп метиться шформащя щодо м1жнародно1 науково-практично! конференц!! 
«Ароцкер!вськ1 читання», присвячено! 90-р1ччю в1д дня народження Л. Ю. Ароцкера. Конференц1я 
в1дбулася 25 травня 2017 року на баз! Полтавського ввддшення Харк1вського науково-дослщного 
шституту судових експертиз iM. Засл. проф. М. С. Бокар1уса. В1дпов1дно до програми «Ароцкер!вських 
читань» заслухано та обговорено доповщ, присвяченi пам,ятi Лева Юхимовича Ароцкера -  
розробника фундаментальних основ етики судового експерта, засновника вчення про судову тактику, 
автора методики проведения не щентифшацшних кримiналiстичних експертиз, одного iз 
основоположникiв харкiвсько! школи судових експертiв.

Окрему увагу у статп придiлено обговоренню у ходi пленарного засiдания конференцi! 
теоретичних, загальнометодичних та процесуальних питань судово! експертизи та кримшалштики, а 
також шформаци щодо оргаиiзацi! судово-експертно! дiяльностi, проведення рiзних видiв судових 
експертиз та мiжнародному досвiду у цiй сферi дiяльностi.

Пiдкреслено, що обговорення проблем, розглянутих на «Ароцкерiвських читаннях», 
вщображае загальну зацiкавленiсть учасникiв у змщненш та подальшому розвитку мiждержавно! 
сшвпращ судово-експертних установ, вдосконаленнi органiзацiйно!, науково-методично!, науково- 
дослiдно!, експертно! роботи; наведено ухвалеш учасниками конференцi! рекомендацi!.

Ключов1 слова: мiжиародна науково-практична конференцiя, видатний вчений, учасники, 
судова експертиза, кримшалштика, судово-експертна дiяльнiсть, Л. Ю. Ароцкер.

Аннотация. Статья содержит информацию о международной научно-практической 
конференции «Ароцкеровские чтения», посвященной 90-летию со дня рождения Л.Е. Ароцкера. 
Конференция проходила 25 мая 2017 года на базе Полтавского отделения Харьковского научно
исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса. В соответствии с 
программой конференции было представлено и обсуждено доклады, посвященные памяти Льва 
Ефимовича Ароцкера -  разработчика фундаментальных основ этики судебного эксперта, основателя 
учения о судебной тактике, автора методики проведения неидентификационных криминалистических 
экспертиз, одного из основоположников харьковской школы судебных экспертов.

Отдельное внимание в статье уделено обсуждению на пленарном заседании конференции 
теоретических, общеметодических и процессуальных вопросов судебной экспертизы и 
криминалистики, а также информации об организации судебно-экспертной деятельности, проведении 
разных видов судебных экспертиз и международному опыту в этой сфере деятельности.

Подчеркнуто, что обсуждение проблем, рассмотренных на «Ароцкеровских чтениях», 
отражает общую заинтересованность участников в укреплении и дальнейшем развитии 
межгосударственного сотрудничества судебно-экспертных учреждений, усовершенствовании
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организационной, научно-методической, научно-исследовательской и экспертной работы. Приведены 
принятые участниками конференции рекомендации.

Ключевые слова: международная научно-практическая конференция, выдающийся ученый, 
участники, судебная экспертиза, криминалистика, судебно-экспертная деятельность, Л. Е. Ароцкер.

Abstract. The article contains the information about the international scientific-practical conference 
«Arotsker readings», dedicated to the 90th anniversary o f the famous L. Yu. Arotsker. The conference took 
place on 25 May 2017 by the Poltava division of Honorary Professor M. C. Bokarius Kharkiv Research 
Institute o f Forensic Examinations. We recall that over 60 people participated in the meeting including: 
representatives of the Ministry of justice of Ukraine, other bodies of State power of local self-governments 
bodies, forensic institutions of the Ministry of justice of Ukraine, Ministry of Internal Affairs, educational 
institutions, law enforcement agencies, courts, public and other organizations of Ukraine, the Republic of 
Lithuania, the Republic o f Montenegro, of the Republic of Belarus, the Republic o f Armenia, the Republic of 
Latvia and others.

19 people presented their reports and communications at the meeting. Considerable interest was 
aroused in the report of Dr. Habriele Yuodkaite-Hranskiene the Director of Institute of Forensic Sciences, 
Center Lithuania, associate Professor of criminal justice at faculty of law in Vilnius, the permanent 
representative of ENFSI, who made a brief presentation about forensic system o f Lithuania. Not less 
interesting was the speech of Dr. prof Alexander Ivanovich -  the Chairman of the Department of processing of 
evidence, court expert analyses and quality control -  the Deputy Director of the forensic centre of the Republic 
of Montenegro, the permanent representative of the ENFSI, which presented the question about the 
organizational subordination of the forensic institutions in Europe.

According to the program «Arotsker readings» the reports devoted to the memory of L. Y. Arotsker -  
the developer of the fundamentals of the forensic experts’ ethics, the founder of the doctrine o f the trial tactics, 
the author of the methodology used in non-identification expertise, one of the founders of the Kharkiv school 
of forensic experts, were heard and discussed.

Significant attention was paid to discussion in plenary meeting of the conference «Arotsker readings» 
of theoretical, general methodological and procedural issues of forensic expertise and criminalistics, as well as 
information about the organization o f forensic activities, carrying out various types o f forensic expertise and 
the international experience in this area.

It was emphasized that the discussion of the issues on «Arotsker readings», reflects the common 
interest o f participants in strengthening and further development o f international cooperation of forensic 
institutions, the improvement of the organizational, scientific-methodical, scientific-research, expert work. The 
conference recommendations, approved by the participants, are given.

Key words: international scientific-practical conference, honoured scientist, participants, forensics 
expertise, criminalistics, forensic activities, L. Y. Arotsker.
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25 травня 2017 р. на базi Полтавського ввддшення Харшвського науково- 
дослвдного шституту судових експертиз iм. Засл. проф. М. С. Бокарiуса 
ввдбулася мiжнародна науково-практична конференщя «Ароцкерiвськi 
читання», присвячена 90^ччю  ввд дня народження видатного хартв’янина, 
доктора юридичних наук, професора, проводного фахiвця в галун судово! 
експертизи та кримшалштики Л. Ю. Ароцкера.

У засвдант взяли участь понад 60 ошб, серед яких представники 
Мшстерства юстицн Укра!ни, шших оргатв державно! влади та мшцевого 
самоврядування, судово-експертних установ Мшстерства юстицн Укра!ни 
(Харшвського, Ки!вського, Одеського, Донецького, Львiвського та
Дтпропетровського науково-дослвдних шститупв судових експертиз, 
Науково-дослщного центру судово! експертизи з питань штелектуально! 
власносп), Мшстерства внутрнттшх справ, вищих навчальних закладiв, 
правоохоронних оргатв, судiв, громадських та шших оргатзацш Укра!ни, 
Литовсько! Республiки, Республiки Чорногорн, Республiки Бшорусь,
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Республжи В1рмен1я, Латвшсько! Республ1ки. Усього на конференщю 
надттттло близько 100 доповвдей та наукових поввдомлень.

Урочисту частину пленарного засвдання м1жнародно! науково- 
практично! конференцп вудкрив директор Харшвського науково-дослвдного 
шституту судових експертиз iM. Засл. проф. М. С. Бокар1уса ММстерства 
юстицл Укра!ни, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
Укра!ни О лександр М и колай ови ч  К л ю ев .

1з привiтанням до учаснишв конференцп виступила начальник 
Управлшня експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань 
судово! роботи та банкрутства Мшстерства юститш Укра!ни, кандидат 
юридичних наук Н ат алiя  М иколахвна Т качен ко . 1з вгальними словами до 
учасникiв звернулися директор Центру судово! експертизи Литви, 
асоцшований професор кафедри кримiнального правосуддя юридичного 
факультету Унiверситету Вiльнюса, постшний представник у ENFSI д-р 
Г абр iеле  Ю одк ай т е-Г ран ст ен е  та керiвник вiддiлу обробки даних судово- 
експертних дослiджень i контролю якостi, заступник директора Судово- 
експертного центру Чорногорп, постiйний представник в ENFSI д-р 
А л ек сан дар  1ванович.

Надюлаш до оргатзацшного комiтету матерiали наукових доповiдей 
учених i практишв у галузi судово! експертизи, кримшалштики та 
кримiнального процесу дозволили визначити основт напрями роботи 
пленарного засвдання й розмiстити матерiали в збiрнику, який видано та 
презентовано в ходi ввдкриття конференцп.

Вiдповiдно до програми «Ароцкерiвських читань» заслухано та 
обговорено доповвд^ присвяченi пам,ятi Лева Юхимовича Ароцкера -  
розробника фундаментальних основ етики судового експерта, засновника 
вчення про судову тактику, автора методики проведення невдентифжатпйних 
кримiналiстичних експертиз, одного iз основоположникiв харшвсько! школи 
судових експертiв.

1з доповвддю щодо оргатзаци судово-експертно! дiяльностi та 
мiжнародного досвiду в цiй сферi виступила начальник Управлiння 
експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судово! роботи та 
банкрутства Мшстерства юстицп Укра!ни, кандидат юридичних наук 
Н. М . Ткаченко  «До питання про класифшащю та правовий статус суб’екпв 
судово-експертно! дiяльностi в кримiнальному проваджент». Вона звернула 
увагу на необхiднiсть створення належного правового становища й 
нормативно-правового забезпечення оргатзаци дiяльностi державних судово- 
експертних установ, пвдвитттення мотивацп судових експерт^в i протидп 
коруп т йним проявам.

Директор Центру судово! експертизи Литви д-р Г абр iел е  Ю одк ай т е-
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Г ран сш ен е  виступила з «Короткою презентащею судово-експертно! науково! 
системи Литви». Вона як основну перевагу шституцюнально! судово- 
експертно! системи, що д1е в Л ита, ввдокремила такий комплекс чинниюв, як 
гармотзащ я судових експертиз, стандартизащя методик, акредитащя, 
наявтсть мш мальних стандарпв щодо квал1ф1кацИ та компетенцп судового 
експерта, упровадження в судово-експертну практику стандарта GC, 
публ1чн1сть Реестру судових експерпв.

Заступник директора Судово-експертного центру Чорногори д-р 
А л ек сан дар  1ванович  презентував доповвдь за темою «Оргатзацшна  
шдпорядковатсть судово-експертних установ у  вврош  -  сучасний стан», 
визначаючи оргатзащ ю  судово-експертних установ у  кра!нах ввропи, 
зауважив, що в основному й головним чином щ установи оргатзацш но  
тдпорядковуються мтастерствам внутрштх  справ (пол1цИ), однак у  деяких 
кра!нах вони оргатчно входять до Мтастерства юстицп.

Професор кафедри кримшально-правових дисциплш Харювського 
нащонального утверситету в н у т р ш т х  справ, доктор юридичних наук, доцент 
М . Г. Щ ербаковськи й  зосередив увагу на структур1 знань судового експерта та 
видшив так  складов! знань, якими мае волод1ти судовий експерт: спец1альн1 
базов1 знання, спещ альт експертн1 знання (основн1), спец1альн1 експертт  
знання (додатков1) та правов1 знання.

Директор Дншропетровського науково-досл1дного !нституту судових 
експертиз Д . Ю . П орош и н  звернув увагу на актуальт питання подготовки 
експертних кадр1в на сучасному етап1, зокрема в1н п1дкреслив, що 
квал1ф1кацшт вимоги до експерт1в е досить високими й грунтуються на 
глибокому професшному р1вн1 теоретичних знань, практичному досввд1 роботи  
у  в1дпов!дн1й галузу бездоганн1й репутацп та дотриманн1 норм професшно! 
етики судового експерта.

Ввдповщно до програми м1жнародно! науково-практично! конференцп 
«Ароцкер1вськ1 читання» в ход1 пленарного засвдання заслухано й обговорено 
шформащю, що стосуеться проведення р1зних вид1в судових експертиз.

Директор Льв1вського науково-дослвдного !нституту судових експертиз, 
кандидата х1м1чних наук О. Ф. К ури льова  у  доповщ  «Використання метод1в 
експертних дослвджень для анал1зу втомного знем1цнення елемента  
конструкц1й зал1знично! шфраструктури» розкрила суттсть проблеми сучасно! 
судово! зал1знично-транспортно! експертизи, пов’язано! !з досл1дженням вузл1в 
i конструкц1й рухомого складу п1сля !х руйнування та виявлення механ1зму 
виникнення несправностей, якi мали вплив на факт залiзнично-транспортно! 
пригоди.

Асистент кафедри кримшального та адмiнiстративного права й процесу 
Полтавського юридичного iнституту Нащонального юридичного унiверситету
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iMem Ярослава Мудрого О. А . П ан асю к  в поввдомлент щодо окремих питань 
порядку дослвдження доказiв т д  час судового розгляду кримiнального 
провадження звернув увагу на те, що суду необхвдно забезпечити ефективне 
здiйснeння судового розгляду, кeрiвництво ходом судового засвдання, створити 
нeобхiднi умови для рeалiзацн сторонами !х процесуальних прав i виконання 
процесуальних обов,язкiв.

Доцент кафедри судово! медицини, медичного правознавства 
Харшвського нацiонального медичного унiвeрситeту, кандидата медичних 
наук В. В. Б он дарен ко  розповiв про нeобхiднiсть участi медичного експерта в 
^ д ч ом у  eкспeримeнтi та обгрунтував рекомендацп слiдчому щодо 
нeобхiдностi залучення судово-медичного експерта до проведення ^ д ч ого  
експерименту для щдвитттення його поiнформованостi, оскiльки вiд цього 
залежить ефективтсть проведення судово-медичних експертиз.

Зав^дуюча ввддшом Харкiвського науково-дослвдного експертно- 
кримiналiстичного центру МВС Укра!ни, кандидата юридичних наук 
Н. М . К осм ш а  довела шформацш про новi види синтетичних наркотишв i 
проблеми регулювання !х об^у. Вона висвiтлила сутнiсть змiн, яю вiдбулися в 
причинно-наслiдкових зв’язках i е характерними для процесу ново! хвилi 
наркотизацп, та окреслила низку проблем, яю з цим пов’язанй

Головний судовий експерт Державного науково-дослвдного експертно- 
кримiналiстичного центру О. В. К уровськ а  виступила iз повiдомлeнням про 
ршшку як один iз парамeтрiв дослiджeння особи за голосом i мовленням.

Пiсля презентацп вiдбулася дискушя, пiд час яко! особливу увагу було 
придшено нeобхiдностi змптнення та подальшого розвитку мiждeржавно! 
спiвпрацi судово-експертних установ, удосконалення оргатзацшно!, науково- 
методично!, науково-дослвдно!, експертно! роботи.

Учасниками конференцп прийнято так1 рекомендаций
1. Виршення проблем експертного забезпечення правосуддя в 

Укра!т спрямувати на подальший розвиток теорп й методологи судово! 
експертизи та кримшалштики.

2. Вважати актуальним вирiшeння питань щодо процесуальних, 
оргатзацшних, фiнансових i кадрових проблем експертного забезпечення 
правосуддя.

3. Звернути увагу на необхвдтсть внесення ввдповвдних змiн у 
процесуальне законодавство та викладення в новiй редакцл базового закону 
Укра!ни «Про судову експертизу» з метою виршення проблем щодо 
вдосконалення нормативно-правового регулювання питань судово-експертно! 
дiяльностi в ходi судово-правово! реформи в Украшй

4. При провeдeннi наукових дослiджeнь придiляти особливу увагу 
вдосконаленню методично! бази судово! експертизи, у тому ч и ^  подальшому
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розвитку наукових щей Л. Ю. Ароцкера.
5. Для оптим1заци процесу акредитацн судово-експертних установ в 

Укра1т запровадити в неакредитованих установах систему менеджменту якост 
ввдповвдного до вимог ISO/IEC 17025.

6. Упроваджувати единий тдхвд при проведент судових експертиз 
i3 використанням сучасних науково-техтчних досягнень.

7. Ужити заходiв щодо розвитку кримшалштично! технiки з 
урахуванням процесу в рiзних галузях науки й техтки, 1х взаемозв,язкiв i 
взаемодп з потребами слвдчо!, експертно!, оперативно-розшуково! й судово! 
практики.

8. Зосередити зусилля на вирш ент проблем фiнансування 
державних установ експертизи, пов’язаних iз питанням 1х забезпечення 
сучасним обладнанням, що використовуеться пiд час проведення наукових та 
експертних дослвджень, зокрема нов^тх приладiв, устаткування, апаратно- 
програмних комплекшв тощо.

9. 1з метою уникнення недолiкiв пiд час проведення с.тдчих
експериментiв i покращення якостi розслiдування кримiнальних проваджень 
рекомендувати органам прокуратури та Мiнiстерства внутриттшх справ 
Укра!ни: розробити внутрiвiдомчi шструкцн та накази щодо обов’язкового 
залучення лiкарiв-спецiалiстiв до проведення с.тдчих експерименив у
випадках розслвдування кримiнальних проваджень, пов’язаних iз
встановленням механiзму нанесення тiлесних ушкоджень та проведення 
судово-медичних експертиз, ввддаючи прiоритет у виборi лiкаря-спецiалiста 
судово-медичним експертам обласних бюро судово-медично! експертизи 
Мшстерства охорони здоров’я Укра!ни. У разi фшсаци слвдчого експерименту 
на ввдеокамеру, при уточненнi вiдомостей про мехатзм нанесення тiлесних 
ушкоджень залучити лiкаря-спецiалiста для допомоги пiд час опису дш 
учасникiв слiдчого експерименту при ввдображент шформацп, яка мштиться 
на ввдеозапису, на паперовий носш протоколу.

10. Рекомендувати мiнiстерствам, ввдомствам i спецiалiзованим 
установам судових експертиз ужити заходiв щодо бiльш повного використання 
механiзмiв спiвпрацi та потенщалу мiнiстерств юстиии та iнших мшстерств i 
ведомств рiзних кра1н.
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Виступ директора Харкгвського н ауково-до^ дн ого  тституту судових 
експертиз iM. Засл. проф. М. С. Бокаргуса, доктора юридичних наук, професора, 

заслуж еного юриста Украти Олександра М иколайовича Клюева

Президiя мiж народноi науково-практичноi  конференци «Ароцкерiвськi читання»
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Виступ директора Центру судовог експертизи Литви, асоцйованого  
професора кафедри кримтального правосуддя юридичного факультету 

Утверситету Втьнюса, постшного представника в E N FSI д-ра Габрiеле
Ю одкайт е Гранстене

Виступ керiвника вiддiлу обробки даних судово-експертних д о ^ д ж е н ь  та 
контролю якост1, заступника директора Судово-експертного центру Чорногорп, 

постшного представника в EN FSI д-ра Александара 1вановича
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Пленарне заыдання мгжнародноХ науково-практичноi  конференции «A po^episcbK i
читання»

Учасники мiж народноi науково-практичнЫ  конференци заробот ою
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Учасники мiж народноi науково-практичноi  конференци «ApowepiscbKi читання»
(25 травня 2017р., м. Полтава)
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