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ДО ЧИТАЧА

Міжнародний науково-практичний юридичний журнал 
«Криміналіст першодрукований» продовжує кращі традиції, 
закладені нашими попередниками, – журналу «Кримина-
листъ» (1882 р., Новгород), який було створено у свій час для 
підтримання судового стану або рукописного журналу «Кри-
миналист», що виходив у НТВ Московського Карного Розшу-
ку (1946 – 1947 рр.)… У цей перелік за правом повинно бути 
внесено й достатньо унікальне видання науково-популярного 
журналу «Криминалист», що вийшов лише у своєму першому 
номері при найближчий участі відділу карного розшуку рес-
публіки, психіатричної секції і секції судово-медичної екс- 
пертизи (1923 р., Москва).

Вихід друком попередніх двох номерів журналу «Кримі-
наліст першодрукований» і підготування до видання третього 
номеру підтверджує його доцільність та інтерес до нього з бо-
ку вчених-криміналістів та практиків, а також вирішення  
завдань, поставлених перед ним: популяризація криміналістич-
них знань, повідомлення про найбільш значущі події, передо-
ву слідчу та судову практику, забезпечення захисту прав лю-
дини та громадянина від протиправних посягань. На сторін-
ках журналу й у подальшому планується висвітлення голов- 
них напрямків розвитку криміналістики, її міжнаукових 
зв’язків з кримінальним правом і процесом, презентація най-
більш ефективних методів, способів та прийомів розслідуван-
ня злочинів, новітніх досягнень слідчої та судової практики, 
а також судово-експертних досліджень.

Нагадуємо, що цей журнал – реальний засіб комунікації 
криміналістів різних держав. Криміналістика – це наука без 
кордонів. Тому в журналі передбачено можливість розміщен-
ня матеріалів на одній з п’яти мов: українській, російській, 
англійській, німецькій, французькій.

В № 3 журналу пропонуються вже традиційні рубрики: 
«Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінально-
го права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми 
криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Інновації в 
криміналістиці», «Антологія криміналістики», «Портретна га-
лерея видатних криміналістів», «Слідча та судова практика», 
«Нове в законодавстві», «Науково-практичні заходи», «Рецен-
зії на актуальні видання». З виходом третього номеру журналу 
редакційна рада вважає за необхідне доповнити його зміст ще 
однією рубрикою: «Проблеми криміналістичної техніки». 

Журнал розраховано на наукових співробітників, викла-
дачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, 
а також слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та 
інших представників правозастосування.

Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукова-
ний» вдячна всім, хто надавав допомогу при його підготовці 
до друку.

Голова редакційної ради, 
головний редактор В. Ю. Шепітько
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Международный научно-практический юридический жур-
нал «Криминалист первопечатный» продолжает лучшие тра-
диции, заложенные нашими предшественниками, – журна-
ла «Криминалистъ», который был создан в свое время для под- 
держания судебного сословия (1882 г., Новгород) либо рукопис-
ного журнала «Криминалист», выходившего в НТО Московско-
го Уголовного Розыска (1946 – 1947 гг.)… В этот список по праву 
должно быть внесено и достаточно уникальное издание научно- 
популярного журнала «Криминалист», вышедшего только в 
своем первом номере при ближайшем участии отдела уголовно-
го розыска республики, психиатрической секции и секции су-
дебно-медицинской экспертизы (1923 г., Москва).

Выход в свет предшествующих двух номеров журнала 
«Криминалист первопечатный» и подготовка к изданию оче-
редного третьего номера подтверждают его целесообразность 
и интерес к нему со стороны ученых-криминалистов и прак-
тиков, а также разрешение задач, поставленных перед ним: 
популяризация криминалистических знаний, сообщение о 
наиболее значимых научных событиях, передовой следствен-
ной и судебной практике, обеспечение защиты прав человека 
и гражданина от противоправных посягательств. На страни-
цах журнала и в дальнейшем планируется освещение основ-
ных направлений развития криминалистики, ее межнаучных 
связей с уголовным правом и процессом, презентация наибо-
лее эффективных методов, способов и приемов расследования 
преступлений, новейших достижений следственной и судеб-
ной практики, а также судебно-экспертных исследований.

Напоминаем, что этот журнал – реальное средство коммуни-
кации криминалистов различных государств. Криминалистика 
– это наука без границ. Поэтому в журнале предусмотрена воз-
можность размещения материалов на одном из пяти языков: ук-
раинском, русском, английском, немецком и французском.

В № 3 журнала предлагаются уже традиционные рубрики: 
«Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного пра-
ва и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы 
криминалистической тактики», «Судебная экспертиза», «Ин-
новации в криминалистике», «Антология криминалистики», 
«Портретная галерея выдающихся криминалистов», «След- 
ственная и судебная практика», «Новое в законодательстве», 
«Научно-практические мероприятия», «Рецензии на актуаль-
ные издания». С выходом третьего номера журнала редакцион- 
ный совет счел необходимым дополнить его содержание еще 
одной рубрикой: «Проблемы криминалистической техники».

Журнал расчитан на научных сотрудников, преподавате-
лей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений, 
а также следователей, прокуроров, судей, экспертов, адвока-
тов и иных представителей правоприменения.

Редакционный совет журнала «Криминалист первопечат-
ный» благодарит всех, кто оказал помощь при его подготов-
ке к печати.

Глава редакционного совета, 
главный редактор В. Ю. Шепитько



A First Printed Criminalist № 3/2011

7
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

И
М

И
Н

А
Л

И
С

Т
Ъ

 №
 3

/2
0

1
1

TO THE READER

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)... This list will not be complete 
without a quite unique research and popular journal “Crimi-
nalist”, the first issue of  the journal was published with direct 
involvement of the Republican Criminal Investigation Depart-
ment, Psychiatry Section and  Forensic Examination Section 
(1923, Moscow).

The publication of the previous two issues of “A First 
Printed Criminalist” and preparation of the upcoming third 
issue its attests to its viability and the interest on behalf 
of the criminalist academics and practical workers, as well 
as its ability to tackle its objectives: popularize criminalist 
knowledge, provide information about the most important 
research events, cutting edge investigative and trial practices, 
protection of human rights from illegitimate actions. We 
plan that the journal will further highlight major aspects of 
development of criminalistics, show its scientific links to other 
criminal law sciences, present the most efficient tools, methods 
and techniques of investigating crimes as well as modern 
findings of the investigative and trial practices and forensic 
examination.

We would like to remind that 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. 

Issue № 3 of the journal offers the following rubrics that have 
become traditional: General Theory of Criminalistics, Criminal 
Law and Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalistics 
Tactics Issues, Forensic Examination, Criminalistics 
Innovations, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery 
of the Famous Criminalists, Detective and Trial Practices, 
New Legislation, Research Events, Peer Comments for New 
Publications. As the third issue of the journal was ready for 
publication the editorial board elected it was necessary to add 
one more rubrics Criminalistics Techniques Issues.

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.

Head of the Editorial Board, 
Chief Editor,  V.  Shepitko




