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ДО ЧИТАЧА
Вихід у світ першого номера науково-практичного
юридичного журналу «Криміналіст першодрукований»
подія довгоочікувана і неординарна. Ідея підготовки такого роду журналу не є новою. Історія криміналістики
знає періоди, коли було зроблено перші спроби випуску
журналу «Криминалистъ» (1882 р., Новгород) або підготовки рукописного журналу «Криминалист», що виходив
у НТВ Московського Карного Розшуку (1946 – 1947 рр.).
Це фактично певне продовження традицій, закладених
нашими попередниками.
На сьогодні в Україні виходять різні збірники наукових матеріалів з криміналістики та судової експертизи.
Журнал з криміналістики – це дещо інше, яке відрізняється й своєю періодичністю, й рубриками, й навіть логікою викладання.
Пропонований журнал відбиває сучасний розвиток
криміналістики, без знань якої неможлива діяльність
слідчих, прокурорів, суддів, експертів та інших представинків правозастосовної та правоохоронної сфери.
Завданням даного журналу є популяризація криміналістичних знань, звернення уваги на деякі наукові
дискусії, висвітлення найбільш значущих подій в діяльності правоохоронних органів, захист прав людини та
громадянина від протиправних дій. Необхідність даного
видання зумовлена тим, що мова йде у першу чергу про
науку, її досягнення та можливості. Цей журнал – засіб
комунікації криміналістів різних держав. Криміналістика – це наука без кордонів. Тому в журналі передбачено можливість розміщення матеріалів на одній з п’яти
мов: українській, російській, англійській, німецькій,
французькій.
У журналі пропонується систематичне розміщення
таких рубрик: загальна теорія криміналістики, проблеми
кримінального права та процесу, розслідування злочинів,
судова експертиза, інновації в криміналістиці, антологія
криміналістики, слідча та судова практика, нове в законодавстві, науково-практичні заходи, рецензії на актуальні
видання. Дана рубрикація не є жорсткою, тому можливі
й інші рубрики.
Цей журнал розраховано на наукових співробітників,
викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також співробітників правоохоронних органів.
Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» вітає читача з виходом першого номера і
вдячна всім, хто надавав допомогу при його підготовці до
друку.
Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько
Криминалист первопечатный № 1/2010


Выход в свет первого номера научно-практического юридического журнала «Криминалист первопечатный» событие долгожданное и неординарное. Идея подготовки такого
рода журнала не является новой. История криминалистики
знает периоды, когда были сделаны первые попытки выпуска журнала «Криминалистъ» (1882 г., Новгород) или подготовки рукописного журнала «Криминалист», выходившего
в НТО Московского Уголовного Розыска (1946 – 1947 гг.).
Это фактически определенное продолжение традиций, заложенных нашими предшественниками.
В настоящее время в Украине выходят различные сборники научных материалов, посвященных криминалистике
и судебной экспертизе. Журнал по криминалистике – это
несколько иное, отличающееся и своей периодичностью, и
рубриками, и даже логикой изложения.
Предлагаемый журнал отражает современное развитие
криминалистики, без знаний которой невозможна деятельность следователей, прокуроров, судей, экспертов и других
представителей правоприменительной и правоохранительной сферы. Задачей даного журнала является популяризация криминалистических знаний, обращение внимания на
некоторые дискуссионные проблемы, освещение наиболее
значимых событий в деятельности правоохранительных органов, защита прав человека и гражданина от противоправных действий. Необходимость данного издания обусловлена тем, что речь идет в первую очередь о науке, ее достижениях и возможностях. Данный журнал – средство коммуникации криминалистов различных государств. Криминалистика – это наука без границ. Поэтому в журнале предусмотрена возможность размещения материалов на одном
из пяти языков: украинском, русском, английском, немецком и французком.
В журнале предполагается систематическое размещение
таких рубрик: общая теория криминалистики, проблемы
уголовного права и процесса, расследование преступлений,
судебная экспертиза, инновации в криминалистике, антология криминалистики, следственная и судебная практика,
новое в законодательстве, научно-практические мероприятия, рецензии на актуальные издания. Данная рубрикация
не является жесткой, поэтому возможны и иные рубрики.
Этот журнал расчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных
заведений, а также сотрудников правоохранительных органов.
Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный» поздравляет читателя с выходом первого номера
и благодарит всех, кто оказал помощь при его подготовке к
печати.
Глава редакционного совета,
главный редактор В. Ю. Шепитько
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TO THE READER
The release of the first issue of the research and practice
journal «A First Printed Criminalist» is a much expected
and outstanding event. The idea of such a journal is not
new. The history of criminalstics knows the times when
the first attempts to publish «Criminalist» journal (1882,
Novgorod) or to issue manuscript «Criminalist» journal at
Research and Technology Section of the Moscow Criminal
Investigation Department (1946 – 1947) were made. This
is, in fact, a continuation of the tradition established by our
predecessors.
These days in Ukraine there is a number of collections
of research materials devoted to criminalistics and forensic
investigation. A journal on criminalistics is something
different. It is different by its periodicity, rubrics and even
the logics exposition.
This journal represents the present development of
criminalistics, the knowledge of which is indispensable
for investigators, prosecutors, judges, experts and other
law enforcement officers. The objective of this journal is
to popularize criminalist knowledge, draw attention to
discussions, provide information about the most important
events for the law enforcement, protection of human rights
from illegitimate actions. The need for this publication is
justified by the fact that it is about research, its achievements
and possibilities. This journal is a way of communication
for criminalists from different countries. Criminalistics
is a subject that knows no borders. This is why the journal
provides the possibility of publishing materials in one of
five languages: Ukrainian, Russian, English, German and
French.
We assume that the journal will systematically offer
the following rubrics: General Theory of Criminalistics,
Criminal Law and Procedure Issues, Crime Investigation,
Forensic Examination, Criminalist Innovations, Anthology
of Criminalistics, Detective and Trial Practices, New
Legislation, Research Events, Peer Comments for New
Publications. This breakdown into rubrics is not set and
other rubrics are also possible.
This journal is meant for researchers, professors,
prospective PhDs, law schools students and law enforcement
officers.
The Editorial Board of the «A First Printed Criminalist»
journal would like to extend its greetings on the
publication of the first issue to the readers and would like
to thank all those who helped to get the issue ready for the
publication.
Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
A First Printed Criminalist № 1/2010

