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ДО ЧиТАЧА

Черговий випуск у світ журналу «Криміналіст першо- 
друкований» відображає криміналістичну спрямованість ви-
дання та продовжує кращі традиції, закладені нашими попе-
редниками. За минулий період часу журнал розширив свою 
географію, привернув увагу представників різних держав, 
наукових шкіл та напрямків. 

Підготування до видання четвертого номера журналу під-
тверджує особливий до нього інтерес з боку вчених-кримі-
налістів, представників суміжних кримінально-правових наук 
і практичних співробітників слідчих та судових органів. Ак-
туальними залишаються завдання, що поставлені перед жур-
налом – популяризація криміналістичних знань, повідомлен-
ня про найбільш значущі наукові події, передову правозасто-
совну практику, забезпечення захисту прав людини та грома-
дянина від протиправних посягань. І у подальшому вважаємо 
доцільним висвітлення головних напрямків розвитку кримі-
налістики, її міжнаукових зв’язків з кримінальним правом і 
процесом, презентацію найбільш ефективних засобів, прийо-
мів та методів розслідування злочинів, новітніх досягнень в 
судово-слідчій та експертній діяльності.

Журнал «Криміналіст першодрукований» – реальний засіб 
комунікації криміналістів різних держав, представників теорії 
та практики. Наука повинна отримувати свій розвиток і збага-
чення завдяки взаємодії різних галузей знань, а вчені – врахо-
вувати світовий досвід. У цьому зв’язку в журналі передбаче-
но можливість розміщення матеріалів на одній з п’яти мов: ук-
раїнській, російській, англійській, німецькій, французькій.

До четвертого номера журналу подані матеріали щодо різ-
них рубрик: «Загальна теорія криміналістики», «Пробле-
ми кримінального права та процесу», «Розслідування зло-
чинів», «Проблеми криміналістичної техніки», «Проблеми 
криміналістичної тактики», «судова експертиза», «Іннова-
ції в криміналістиці», «слідча та судова практика», «Нове в 
законодавстві», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на 
актуальні видання», «Наші партнери». Більшість публікова-
них праць відрізняється за своєю оригінальністю у викладен-
ні та поданні матеріалів. Має значний інтерес й те, що окремі 
статті є логічним продовженням відповідного матеріалу, роз-
міщеного у попередніх номерах. У даному номері публікуєть-
ся також й стаття, присвячена 190-річчю з дня народження 
Ф. М. Достоєвського та його кримінально-правовим погля-
дам. У «Портретній галереї видатних криміналістів» надано 
інформацію про професора О. Н. Колесниченка

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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Очередной выход в свет журнала «Криминалист первопе-
чатный» отражает криминалистическую направленность из-
дания и продолжает лучшие традиции, заложенные нашими 
предшественниками. За прошедший период времени журнал 
расширил свою географию, привлек внимание представите-
лей различных государств, научных школ и направлений.

Подготовка к изданию четвертого номера журнала под-
тверждает особый к нему интерес со стороны ученых-крими-
налистов, представителей смежных уголовно-правовых наук и 
практических сотрудников следственных и судебных органов. 
Актуальными остаются задачи, поставленные перед журна- 
лом – популяризация криминалистических знаний, сообще-
ние о наиболее значимых научных событиях, передовой право-
применительной практике, обеспечение защиты прав челове-
ка и гражданина от противоправных посягательств. и в даль-
нейшем считаем целесообразным освещение основных направ-
лений развития криминалистики, ее межнаучных связей с 
уголовным правом и процессом, презентацию наиболее эффек-
тивных средств, приемов и методов расследования преступле-
ний, новейших достижений в судебно-следственной и эксперт-
ной деятельности.

Журнал «Криминалист первопечатный» – реальное сред-
ство коммуникации криминалистов различных государств, 
представителей теории и практики. Наука должна развиваться 
и обогащаться во взаимодействии, а ученые – учитывать миро-
вой опыт. В этой связи в журнале предусмотрена возможность 
размещения материалов на одном из пяти языков: украинском, 
русском, английском, немецком и французском.

В четвертом номере журнала предоставлены материалы в 
различные рубрики: «Общая теория криминалистики», «Про-
блемы уголовного права и процесса», «Расследование преступ-
лений», «Проблемы криминалистической техники», «Пробле-
мы криминалистической тактики», «судебная экспертиза», 
«инновации в криминалистике», «следственная и судебная 
практика», «Новое в законодательстве», «Научно-практичес-
кие мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «На-
ши партнеры». Большинство публикуемых работ отличаются  
своей оригинальностью в изложении и подаче материалов. Пред-
ставляет значительный интерес и то, что отдельные статьи яв-
ляются логическим продолжением соответствующего материа-
ла, размещенного в предшествующих номерах. В данном номе-
ре публикуется также и статья, посвященная 190-летию со дня 
рождения Ф. М. Достоевского и его уголовно-правовым взгля-
дам. В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» пре-
доставлена информация о профессоре А. Н. Колесниченко.

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 подготовке 
к печати.

Глава редакционного совета, 
главный редактор В. Ю. Шепитько



A First Printed Criminalist �� 4�2012�� 4�2012

�
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

 ��
 4

�2
0

1
2

TO THE READER

A new issue of the journal “A First Printed Criminalist” 
goes inline with the criminalistics nature of the publication 
and continues the best traditions started by our predeces-
sors. In previous periods the journal broadened its geogra-
phy and attracted attention of different countries, research 
schools and trends.

The preparation of the forth issue attests to the strong in-
terest to the journal by criminalist researchers, representa-
tives of the sister criminal law sciences as well as practical 
workers of the investigative bodies and the judiciary. The ob-
jectives of the journal are still on top of the agenda – popu-
larize criminalist knowledge, provide information about the 
most important research events, cutting edge investigative 
and trial practices, protection of human rights from illegit-
imate actions. Moving forward we will continue to further 
highlight major aspects of development of criminalistics, 
show its international links to other criminal law sciences, 
present the most efficient tools, methods and techniques of 
investigating crimes as well as modern findings of the inves-
tigative and trial practices and forensic examination.

“A First Printed Criminalist” journal is a real way of com-
munication for criminalists from different countries, aca-
demics and practical workers. Science is to develop and en-
rich itself through interconnection and researches are to use 
world experience. This is why the journal provides the possi-
bility of publishing materials in one of five languages: Ukrai-
nian, Russian, English, German and French. 

Issue �� 4 of the journal offers materials under the fol-
lowing: General Theory of Criminalistics, Criminal Law and 
Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalistics Tech-Criminalistics Tech-
niques Issues, Criminalistics Tactics Issues, New Legislation,Criminalistics Tactics Issues, New Legislation, 
Research Events, Peer Comments for New Publications, Our 
partners. Most of the published articles stand out by their 
original character of the narrative and content. It is of inter-
est that some of the materials logically continue the topics 
started in the previous issues. This issue also contains an ar- 
ticle on 190th anniversary of F. M. Dostoevskiy and his cri- 
minal law views. The Portrait Gallery of the Criminalists pro-
vides information about Professor A. N. Kolesnichenko. 

This journal is meant for researchers, professors, pro-
spective PhDs, law schools students as well as investigators, 
prosecutors, judges, experts, defense attorneys, etc.

The Editorial Board of the “A First Printed Criminalsit” 
journal would like to thank all those who helped to get this is-
sue ready for the publication.

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




