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Вже у прадавні часи люди звертались до медиків із пекучими питаннями:

визначення безпліддя, встановлення статевої зрілості, батьківства. Останню

процедуру «батькові медицини» Гіппократу доводилось здійснювати

неодноразово. Саме від тієї пори бере свій початок судова медицина. Але в

самостійну науку вона виокремилась тільки у XVII ст., коли були написані

грунтовні наукові праці з різноманітних питань судово-медичної практики.

Зростання знань з людської анатомії та фізіології у ХІХ ст. дало поштовх

подальшому розвитку галузі.

На сьогоднішній день професія судово-медичного експерта вкрай
затребувана, висококваліфікованих фахівців з багаторічним досвідом завжди
бракує: робота судмедексперта пов’язана зі значними психоемоційними
перевантаженнями, що не кожному під силу. Фахівці галузі не тільки виконують
розтини та проводять різноманітні медичні експертизи, а й приймають участь у
слідчо-судових заходах, тож повинні самі добре знатися на окремих правових
питаннях. Професійні дії судово-медичного експерта контролюються
кримінальним правом України.



61:34
І-66

Інноваційні методи та цифрові технології в
криміналістиці, судовій експертизі та юридичній
практиці : Матеріали міжнародного «круглого
столу» (Харків, 12 грудня 2019 р.) / Національна
академія правових наук України ; Науково-
дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса. – Харків : Право,
2019. – 164 с.

Видання містить матеріали міжнародного
щорічного «круглого столу», який відбувся у грудні
2019 р. на базі Харківського Національного
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого та був
присвячений найбільш важливим проблемам
криміналістики, судової експертизи і юридичної
практики. У книжці викладені питання розроблення і
використання інноваційних методів та цифрових
технологій у цих галузях.

Для працівників органів правопорядку, судово-
медичних експертів, науковців.



61:341
В 42

Визначення давності настання смерті : монографія /
за заг. ред. В. О. Ольховського, Л. Л. Голубовича,
В. Т. Бачинського ; Міністерство охорони здоров’я
України ; Харківський національний медичний
університет. – Харків : Бровін О. В., 2019. – 230 с.

У монографії проведено грунтовний аналіз
сучасної наукової літератури і практичних
рекомендацій щодо визначення давності настання
смерті. За результатами більшості методів викладено
власне ставлення до них авторів. Ними було
поставлено мету проаналізувати основні етапи і
напрямки вирішення питання давності настання
смерті, показати позитивні та негативні переваги і
недоліки певних застосованих методів. Дається
аналіз кожного з існуючих на цей час основних
напрямків визначення давності настання смерті.

Для практиків-судово-медичних експертів, лікарів-інтернів, викладачів та студентів
закладів вищої медичної освіти, працівників слідчих та судових органів.



Козаченко І. М. Методика визначення взаємного
розташування постраждалого і зброї при пораненні
з автомата АК-74 : посібник для судово-медичних
експертів, криміналістів і юристів. – Харків : ФОП
Бровін О. В., 2019. – 60 с.

61:341(07)
К 59

У книзі представлено результати власних
досліджень автора щодо комплексу морфологічних
ознак для визначення взаємного розташування
постраждалого та зброї при пораненні з автомата
АК-74. Опрацьовано статистично значущі моделі
лінійної регресії та алгоритм підтримки прийняття
рішень, запропоновано теоретичну формулу. Це дає
змогу визначити положення автомата АК-74 при
пораненні за характером слідів пострілів на
перешкодах з урахуванням напрямку ранового
каналу щодо основних площин тіла.

Посібник призначений для судово-медичних
експертів, криміналістів і юристів.



610.23(08)
П 78

У збірнику матеріалів круглого столу висвітлено
нагальність змін щодо базового законодавства про
судову експертизу: вимог до суб’єктів судово-
експертної діяльності, порядку фінансування
державних спеціалізованих установ судових експертиз,
державної атестації, методик проведення судових
експертиз тощо. Розглянуто питання нормативно-
правового та організаційного забезпечення судово-
експертної діяльності в галузі молекулярної генетики.

Видання розраховано на науковців, практичних

Проблеми реформування базового законодавства
України з питань експертного забезпечення
правосуддя : матеріали круглого столу (Харків,
6-7 лютого, 2020 р.) / Міністерство юстиції України ;
Харківський науково-дослідний інститут судових
експертиз ім. М. С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 136 с.

працівників судово-експертних установ та правоохоронних органів, лікарів судової медицини.



61:34(06)
А 43

Збірник містить матеріали, у яких висвітлено сучасні
проблеми судової експертології та криміналістики.
Особливу увагу приділено науковій спадщині
заслуженого професора М.С. Бокаріуса та її значенню
для розвитку сучасної теорії та практики судової
експертизи, історії та методології судової експертизи,
законодавчому забезпеченню судово-експертної
діяльності в Україні, експертній практиці, сучасним
методам та технологіям експертної дидактики,
міжнародному досвіду та перспективам розвитку
судово-експертної діяльності в Україні.

Актуальні питання судової експертизи і
криміналістики : збірник матеріалів міжнародної
науково-практичної конференції, присвяченої
150-річчю з дня народження заслуженого професора
М. С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). – Харків :
ХНДІСЕ, 2019. – 508 с.

Для науковців, суддів, судових експертів, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої
освіти, працівників правоохоронних органів.

61:341(06)
А 43
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Видання представляє собою збірник матеріалів
міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 100-річчю від дня народження
М.В. Салтевського. Обговорюються деякі дискусійні
питання теорії та практики судової експертизи,
криміналістики й кримінального процесу. Виокремлено
розділ, у якому розглядаються актуальні питання
судово-медичної експертизи.

Актуальні питання судової експертизи та
криміналістики : збірник матеріалів міжнародної
науково-практичної конференції, присвяченої
100-річчю від дня народження доктора юридичних
наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки
України М. В. Салтевського (Харків, 7-8 листопада
2017 р.) / Міністерство юстиції України ; Харківський
науково-дослідний інститут судових експертиз
ім. М. С. Бокаріуса. – Харків : Право, 2017. – 240 с.

Адресовано науковцям, лікарям судової медицини, працівникам правоохоронних органів,
викладачам та студентам вищих медичних закладів освіти.



61:34(063)
А 43

Актуальні питання судової експертизи та
криміналістики : збірник матеріалів міжнародної
науково-практичної конференції, присвяченої
95-річчю створення Харківського науково-дослідного
інституту судових експертиз ім. заслуженого
професора М. С. Бокаріуса (Харків, 10-11 жовтня
2018 р.) / Міністерство юстиції України ; Харківський
науково-дослідний інститут судових експертиз
ім. М. С. Бокаріуса. – Харків : Право, 2018. – 250 с.

Видання висвітлює матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, присвяченої 95-річчю
створення Харківського науково-дослідного інституту
судових експертиз ім. заслуженого професора
М.С. Бокаріуса, яка відбулась у Харкові у жовтні 2018 р.
Розглянуто сучасні проблеми судової експертології та
криміналістики. Наряду з іншими питаннями приділено

Для науковців, фахівців з судово-медичної експертизи, працівників правоохоронних 
органів, суддів, судових експертів, викладачів та студентів закладів вищої медичної освіти.

увагу окремим аспектам судово-медичної експертизи.



61:34(063)
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Ароцкерівські читання : збірник матеріалів
міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 90-річчю від дня народження видатного
вченого-криміналіста, доктора юридичних наук,
проф. Л. Ю. Ароцкера (Полтава, 25 травня, 2017 р.) /
Міністерство юстиції України ; Харківський науково-
дослідний інститут судових експертиз
ім. М. С. Бокаріуса. – Харків : Право, 2017. – 190 с.

Видання представляє собою збірник матеріалів
міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 90-річчю від дня народження видатного
вченого-криміналіста, доктора юридичних наук,
професора Л.Ю. Ароцкера, що відбувся у Харкові у
травні 2017 р. Представлено матеріали, які
відображають внесок Л.Ю. Ароцкера в розвиток теорії
криміналістики та судової експертизи. Поряд з іншим у

книзі виокремлено розділ, присвячений актуальним питанням судово-медичної експертизи.
Для науковців, лікарів судово-медичної експертизи, працівників правоохоронних органів, 

суддів, судових експертів, викладачів та студентів вищих медичних закладів освіти.



61:34(082)
Т-33

До видання увійшли наукові
праці українських та зарубіжних
науковців в галузі судової експертизи
та криміналістики. Висвітлено сучасні
проблеми криміналістики та
найактуальніші питання
впровадження різних видів
судових експертиз і застосування
спеціальних знань у судочинстві.
Значну увагу приділено
вдосконаленню експертних методик.
Наряду із іншими питаннями
розглянуто деякі аспекти сучасної
судово-медичної експертизи.

Для науковців, судових експертів,
криміналістів, працівників
правоохоронних органів, лікарів
судової медицини, викладачів та
студентів закладів вищої медичної
освіти.

Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики :
збірник наукових праць. Вип. 15 /
Міністерство юстиції України ;
Харківський науково-дослідний
інститут судових експертиз
ім. М. С. Бокаріуса ; Національний
юридичний університет
ім. Я. Мудрого. – Харків : Право,
2015. – 438 с.

Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики :
збірник наукових праць. Вип. 16 /
Міністерство юстиції України ;
Харківський науково-дослідний
інститут судових експертиз
ім. М. С. Бокаріуса ; Національний
юридичний університет
ім. Я. Мудрого. – Харків : Право,
2016. – 495 с.

61:34(082)
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До видання увійшли наукові
праці українських та зарубіжних
науковців в галузі судової експертизи
та криміналістики. Збірник містить
інформацію щодо науково-
комунікативних заходів, у яких брали
участь науковці та практики у галузі
судової експертизи. Наряду з іншими
аспектами функціонування і
розвитку сучасної судової практики
розглянуто актуальні питання
медичної експертизи та експертизи
ДНК.

Для науковців, судових експертів,
криміналістів, працівників
правоохоронних органів, лікарів
судової медицини, викладачів та
студентів закладів вищої медичної
освіти.

Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики : збірник
наукових праць. Вип. 18 /
Міністерство юстиції України ;
Харківський науково-дослідний
інститут судових експертиз
ім. М. С. Бокаріуса ; Національний
юридичний університет
ім. Я. Мудрого. – Харків : Право,
2019. – 664 с.

Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики : збірник
наукових праць. Вип. 19 /
Міністерство юстиції України ;
Харківський науково-дослідний
інститут судових експертиз
ім. М. С. Бокаріуса ; Національний
юридичний університет
ім. Я. Мудрого. – Харків : Право,
2019. – 640 с.
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Reddy K. S. N. The Essentials of Forensic Medicine and Toxicology /
K. S. N. Reddy, O. P. Murty. – 33rd ed. – New Delhi ; London : Jaypee. The
Health Sciences Publ., 2014. – 698 p.

Entirely revised and updated with medicolegal cases. Concise, easy-to-grasp and
streamlined presentation. Illustrated with diagrams, photographs, tables and important
points. Important topics are dealt in detail to meet the requirements of medical
officers such as Forensic Ballistics, Regional Injuries, Anesthetic and Operative Deaths,
DNA Fingerprinting and Blood Stains, etc. A few new topics, such as procedure to be
followed in dealing with medicolegal cases, virtual autopsy have been incorporated.

Видання представляє собою стислий, зрозумілий та впорядкований виклад первинної інформації,
доповнений судово-медичними випадками. Детально розглянуто питання судової балістики, травм на
регіональному рівні, анестезії та смерті при оперативних втручаннях, вивчення відбитків пальців, ДНК та
плям крові тощо. Висвітлено проведення процедур, яких слід дотримуватись у судово-медичних випадках,
або віртуальної аутопсії.

Для юристів, працівників правоохоронних органів, викладачів та студентів вищих закладів медичної
освіти, аспірантів, практикуючих лікарів тощо.

Text printed in smaller type is meant for medical officers undertake medicolegal work, medical practitioners,
members of the legal profession and other law enforcement officers. Must-have for undergraduate medical
students, postgraduate students, medical teachers and lawyers.



340.6(035)
О-97

Судова медицина охоплює величезний спектр різних предметів і жодний фахівець не може бути
експертом одночасно у кожному з них. Оксфордський довідник з судової медицини всебічно висвітлює усі
сфери цієї складної дисципліни. У виданні відображено історію застосування знань з судової медицини в
конкретних випадках, що дозволить читачеві використовувати отримані знання в реальному житті. Цей
компактний довідник може слугувати незамінним джерелом для клінічного судового лікаря, медсестри та
інших громадян, хто працює на межі між медициною та законом.

Довідник стане у нагоді практикуючим судово-медичним експертам, юристам, співробітникам
правоохоронних органів та студентам закладів вищої юридичної освіти.

Oxford Handbook of Forensic Medicine / J. Wyatt, T. Squires, G. Norfolk [et 
al.]. – reprint. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. – 571 p.

Forensic medicine covers an amazing range of different subjects and no single
individual can expect to be an expert in all of them. The Oxford Handbook of Forensic
Medicine provides comprehensive coverage of all areas within this complex discipline.
Written for specialists and non-specialists alike, it will appeal to practising forensic
scientists, as well as lawyers, police officers, and forensic science students. It shows
how forensic medicine has been used in specific cases enabling the reader to apply
their knowledge in real life. A detailed glossary of medical terms helps those without
medical training to understand medical reports and practices.

This easily-portable guide is essential reading for the busy clinical forensic doctor or nurse, and others working at
the interface between medicine and law.
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Підготували:
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Чеховська К.


