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Випуск у світ чергового номера журналу «Криміналіст
першодрукований» є продовженням кращих традицій криміналістів, що відображає сучасний етап у розвитку криміналістики та судової експертизи. Журнал, як і раніше, підтверджує доцільність його створення – виконує покладені
на нього завдання в популяризації криміналістичних знань і
об’єднанні криміналістів різних країн.
Підготовка до друку шостого номера журналу здійснювалась в період набрання чинності Кримінального процесуального кодексу України і подальшого, суттєвого реформування
органів кримінальної юстиції. Таке положення вплинуло на
зміст окремих статей журналу.
В № 6 журналу подані матеріали в різні рубрики: «Загальна
теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та
процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної техніки», «Проблеми криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Антологія криміналістики», «Портретна
галерея видатних криміналістів», «Слідча та судова практика», «Науково-практичні заходи», «Наші партнери». У даному номері журналу значна увага приділена найбільш актуальним проблемам кримінального права та процесу (з урахуванням міждисциплінарного підходу), криміналістики та
судової експертизи. Являють інтерес статті, звернені до можливостей розслідування злочинів в економичній сфері та корупційних діянь у сучасних умовах. Проблеми криміналістичної техніки та тактики презентовані результатами різних досліджень, що відображають новітні досягнення криміналістики в діапазоні від досліджень документів – до слідчої
інтуїції. Заслуговує на увагу й те, що у цьому номері журналу
продемонстровані можливості використання методів криміналістики у встановленні історичних фактів. У «Портретній
галереї видатних криміналістів» розміщено інформацію про
професора Г. Ф. Горського.
У рубриці «Антологія криміналістики» розпочинається
друк у репринтному вигляді праці професора М. М. Бокаріус
«Жизнь и деятельность заслуженного профессора Николая
Сергеевича Бокариус», яка була ним підготовлена ще в 1966 р.
Лише зараз, уперше ця робота одержує можливість бути надрукованою. Уявляється, що дана праця викличе зацікавленість наших читачів.
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 надавав допомогу при його підготовці
до друку.
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К ЧИТАТЕЛЮ
Выход в свет очередного номера журнала «Криминалист
первопечатный» является продолжением лучших традиций
криминалистов и отражает современный этап в развитии криминалистики и судебной экспертизы. Журнал по-прежнему
подтверждает целесообразность его создания – выполняет возложенные на него задачи в популяризации криминалистических знаний и объединении криминалистов различных стран.
Подготовка к печати шестого номера журнала осуществлялась в период вступления в силу Уголовного процессуального
кодекса Украины и дальнейшего, существенного реформирования органов уголовной юстиции. Такое положение повлияло
на содержание отдельных статей журнала.
В № 6 журнала представлены материалы в различные рубрики: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы криминалистической техники», «Проблемы криминалистической тактики», «Судебная экспертиза», «Антология
криминалистики», «Портретная галерея выдающихся криминалистов», «Следственная и судебная практика», «Научно-практические мероприятия», «Наши партнеры». В данном
номере журнала значительное внимание уделено наиболее актуальным проблемам уголовного права и процесса (с учетом
междисциплинарного подхода), криминалистики и судебной
экспертизы. Представляют интерес статьи, обращенные к возможностям расследования преступлений в экономической сфере и коррупционных деяний в современных условиях. Проблемы криминалистической техники и тактики презентованы результатами различных исследований, отражающих новейшие
достижения криминалистики в диапазоне от исследования документов – до следственной интуиции. Заслуживает внимание и то, что в этом номере журнала продемонстрированы возможности использования методов криминалистики в установлении исторических фактов. В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» размещена информация о профессоре
Г. Ф. Горском.
В рубрике «Антология криминалистики» начинает печататься в репринтном виде работа профессора Н. Н. Бокариус
«Жизнь и деятельность заслуженного профессора Николая
Сергеевича Бокариус», которая была им подготовлена еще в
1966 г. Лишь сейчас, впервые эта работа получила возможность увидеть свет. Представляется, что данный труд вызовет
живой интерес у наших читателей.
Журнал рассчитан 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 оказывает помощь при его подготовке к печати.
Глава редакционного совета,
главный редактор В. Ю. Шепитько
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The release of the new issue of “A First Printed Criminalist” continues the best traditions of criminalists and reflects
the current stage of development of criminalistics and forensic examination. The journal is consistently relevant – it performs its role in popularizing criminalistics knowledge and
bringing together criminalists from different countries.
As Issue 6 of the journal was prepared for publication, the
new Criminal Procedure Code of Ukraine took effect and further substantial reforms of the criminal justice agencies were
implemented. This impacted the contents of some of the articles in the issue.
Issue 6 of the journal presents materials under the following headings: General Theory of Criminalistics, Criminal
Law and Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalistics Techniques Issues, Criminalistics Tactics Issues, Forensic Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous Criminalists, Investigation and Judicial
Practice, Research Events, Our Partners. This current issue
is paying major attention to the most important aspects of
the criminal law and criminal procedure law (in terms of interdisciplinary approach), criminalistics and forensic examination. Articles that are dealing with various options for
the investigation of economic crimes and corrupt actions
at present time are subject of interest. Criminalistics techniques and tactics issues are represented by the results of various research displaying novelties of criminalistics ranging
from the study of documents and trough to the investigative
intuition. It is worth noting that this issue features the possible use of criminalistics methods for the purpose of establishing historic facts. The reader will find an essay about
Prof. G. F. Gorsky in Portrait Gallery of the Famous Criminalists.
A reprint publication of Prof. N. N. Bokarius’ work “Life
and works of the honoured professor Nikolay S. Bokarius” that
was written yet in 1966 is published under the heading Anthology of Criminalistics. And it is only now that this work is getting a chance of being published for the first time. We feel this
publication will be of much interest to our readers.
This journal is published for researchers, professors,
postgraduates, law schools students as well as for investigators, prosecutors, judges, experts, defense attorneys and
other representatives of the legal profession.
The Editorial Board of the journal “A First Printed Criminalist” would like to thank all those, who helped to get this issue ready for printing.
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Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
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