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Міжнародний науково-практичний юридичний
журнал «Криміналіст першодрукований» продовжує
кращі традиції, закладені нашими попередниками, –
журналу «Криминалистъ» (1882 р., Новгород), який
було створено у свій час для підтримання судового стану або рукописного журналу «Криминалист», що виходив у НТВ Московського Карного Розшуку (1946 –
1947 рр.)…
У сучасних умовах завданням цього журналу є популяризація криміналістичних знань, висвітлення
найбільш значущих наукових подій, передової слідчої
та судової практики, забезпечення захисту прав людини та громадянина від протиправних посягань. Зміст
журналу охоплює головні напрямки розвитку криміналістики, відображає її міжнаукові зв’язки в системі кримінально-правових наук, презентує найбільш
ефективні методи, способи, прийоми розслідування
злочинів, новітні досягнення слідчої і судової практики, особливості судово-експертних досліджень.
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». З виходом другого номера журналу редакційна рада вважає за необхідне доповнити його зміст ще
двома рубриками: «Проблеми криміналістичної тактики», «Портретна галерея видатних криміналістів».
Журнал розраховано на наукових співробітників,
викладачів , аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та інших представників правозастосування.
Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» вдячна всім, хто надав допомогу при його
підготовці до друку.
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Голова редакційної ради,
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К ЧИТАТЕЛЮ

Международный научно-практический юридический
журнал «Криминалист первопечатный» продолжает лучшие традиции, заложенные нашими предшественниками, – журнала «Криминалистъ», который был создан в
свое время для поддержания судебного сословия (1882 г.,
Новгород) либо рукописного журнала «Криминалист»,
выходившего в НТО Московского Уголовного Розыска
(1946 – 1947 гг.)…
В современных условиях задачей данного журнала является популяризация криминалистических знаний, освещение наиболее значимых научных событий, передовой следственной и судебной практики, обеспечение защиты прав человека и гражданина от противоправных
посягательств. Содержание журнала охватывает основные направления развития криминалистики, отражает ее межнаучные связи в системе уголовно-правовых наук, презентует наиболее эффективные методы, способы и
приемы расследования преступлений, новейшие достижения следственной и судебной практики, особенности
судебно-экспертных исследований.
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». С выходом второго номера
журнала редакционный совет счел необходимым дополнить его содержание еще двумя рубриками: «Проблемы
криминалистической тактики» и «Портретная галерея
выдающихся криминалистов».
Журнал расчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений, а также следователей, прокуроров, судей, экспертов,
адвокатов и иных представителей правоприменения.
Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный» благодарит всех, кто оказал помощь при его подготовке к печати.
Глава редакционного совета,
главный редактор В. Ю. Шепитько
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International research and practice juridical journal
“A First Printed Criminalist” continues the best traditions
established by our predecessors – “Criminalist” journal
that used to be published to support the litigators
(1882, Novgorod) and manuscript “Criminalist” journal
at Research and Technology Section of the Moscow
Criminal Investigation Department (1946 – 1947)...
At present the objective of this journal is to popularize
criminalist knowledge, draw attention to discussions,
provide information about the most important research
events, cutting edge investigative and trial practices,
protection of human rights from illegitimate actions.
This journal highlights the major aspects of development
of criminalistics, shows its international links to other
criminal law sciences, presents the most efficient tools,
methods and techniques of investigating crimes as
well as modern findings of the investigative and trial
practices and forensic examination.
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. As the second
issue of the journal was ready for publication the
editorial board elected it was necessary to add two more
rubrics Tactics Issues and Portrait Gallery of Famous
Criminalists.
This journal is meant for researchers, professors,
prospective PhDs, law schools students as well as investigators, prosecutors, judges, experts, defense attorneys, etc.
The Editorial Board of the “A First Printed Criminalist” journal would like to thank all those who
helped to get this issue ready for the publication.
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Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
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