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ДО ЧИТАЧА

Черговий восьмий номер журналу «Криміналіст першодрукова-
ний» був підготовлений до опублікування в складних соціально-по-
літичних умовах, коли особливо гостро виявилися проблеми співвід-
ношення свободи та безпеки, правомірного та допустимого, захисту 
прав людини та громадянина. У цей час в Україні відбувається прий- 
няття законів, що обмежують права і свободи громадян (від 16 січня 
2014 р.), а також подальше їх скасування. У зв’язку з цим більшість 
наукових проблем були відсунуті на другий план.

Традиційно в журнал надано та розміщено матеріали в різні руб- 
рики: «Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінально-
го права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми кри-
міналістичної техніки», «Судова експертиза», «Інновації в кримі-
налістиці», «Антологія криміналістики», «Портретна галерея ви-
датних криміналістів» , «Науково-практичні заходи», «Рецензії на  
актуальні видання», «Наші партнери».

У восьмому номері особливу увагу приділено проблемам кри-
міналістичної дидактики та навчанню майбутніх співробітників 
правоохоронних органів, дослідженню інститутів кримінального 
права і процесу, сучасним підходам у розслідуванні злочинів, до-
сягненням у сфері криміналістичної техніки і судової експерти-
зи. Певну зацікавленість викликає те, що в журналі, в черговий 
раз, продемонстровано можливості використання методів кримі-
налістики для встановлення історичних фактів.

В даному номері журналу також розміщено статті, в яких ві-
дображено кримінально-процесуальну проблематику, проведено 
аналіз нових процесуальних інститутів. Це пов’язано з тим, що  
з моменту набрання чинності новим Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України минув рік. Такий невеликий проміжок 
часу дозволяє підвести певні підсумки в його реалізації. 

У рубриці «Антологія криміналістики» розміщено черго-
ву частину роботи професора Н. Н. Бокаріус «Жизнь и дея-
тельность заслуженного профессора Николая Сергеевича Бо-
кариус» у репринтному вигляді. У «Портретній галереї видат-
них криміналістів» читачеві надано інформацію про професора  
В. С. Трахтерова.

У постійній рубриці «Науково-практичні заходи» висвітлено 
значні події, які відбулися у світі криміналістики в період підго-
товки до опублікування журналу. Це конференції в Познані (Рес-
публіка Польща), Одесі та Харкові (Україна).

З цього номера на сторінках журналу буде друкуватися нова 
рубрика «7 запитань про криміналістику від головного редакто-
ра». Ідея полягає в тому, щоб отримати інформацію від найбільш 
відомих учених про становлення, розвиток і тенденції криміна-
лістики. Мова йде про тих криміналістів, які фактично все життя 
віддали науці і можуть висловити свою думку. У даному випуску 
журналу пропонується інтерв’ю з професором М. П. Яблоковим.

Журнал розраховано на наукових співробітників, виклада-
чів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а та-
кож слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та інших 
представників правозастосування.

Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» 
вдячна всім, хто надає допомогу при його підготовці до друку.

Голова редакційної ради, 
головний редактор В. Ю. Шепітько
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Очередной восьмой номер журнала «Криминалист первопечат-
ный» был подготовлен к опубликованию в сложных социально-поли-
тических условиях, когда особенно остро проявились проблемы соот-
ношения свободы и безопасности, правомерного и допустимого, защи-
ты прав человека и гражданина. В это время в Украине происходит 
принятие законов, ограничивающих права и свободы граждан (от 16 
января 2014 г.), а также последующая их отмена. В связи с этим мно-
гие научные проблемы были  как-бы отодвинуты на второй план.

Традиционно в журнале представлены материалы в различные 
рубрики: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовно-
го права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы 
криминалистической техники», «Судебная экспертиза», «Иннова-
ции в криминалистике», «Антология криминалистики», «Порт- 
ретная галерея выдающихся криминалистов», «Научно-практиче-
ские мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «Наши 
партнеры».

В восьмом номере особое внимание уделено проблемам кримина-
листической дидактики и обучению будущих сотрудников правоох-
ранительных органов, исследованию институтов уголовного права 
и процесса, современным подходам в расследовании преступлений, 
достижениям в сфере криминалистической техники и судебной экс-
пертизы. Определенный интерес имеет и то, что в журнале, в очеред-
ной раз, продемонстрированы возможности использования методов 
криминалистики для установления исторических фактов. 

В данном номере журнала также публикуются статьи, в кото-
рых отражена уголовно-процессуальная проблематика, проведен 
анализ новых процессуальных институтов. Это связано с тем, что 
с момента вступления в законную силу нового Уголовного процес-
суального кодекса Украины прошел год. Такой небольшой отрезок 
времени позволяет подвести некоторые итоги в его реализации.

В рубрике «Антология криминалистики» размещена очередная 
часть работы профессора Н. Н. Бокариус «Жизнь и деятельность за-
служенного профессора Николая Сергеевича Бокариус» в репринт-
ном виде. В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» 
представлена читателю информация о профессоре В. С. Трахтерове.

В постоянной рубрике «Научно-практические мероприя-
тия» отмечены значительные события, которые произошли в ми-
ре криминалистики в период подготовки к опубликованию жур-
нала. Это конференции в Познани (Республика Польша), Одессе  
и Харькове (Украина).

С этого номера на страницах журнала будет печататься новая руб- 
рика «7 вопросов о криминалистике от главного редактора». Идея 
состоит в том, чтобы получить информацию от наиболее известных 
ученых о становлении, развитии и тенденциях криминалистики. 
Речь идет о тех криминалистах, которые фактически всю жизнь от-
дали науке и могут поделиться своим мнением. В данном выпуске 
журнала предлагается интервью с профессором  Н. П. Яблоковым.

Журнал рассчитан на научных сотрудников, преподавате-
лей, 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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TO THE READER

The eighth issue of the journal “A First Printed Criminalist” was 
prepared for publishing during a period of complicated social-political 
conditions, when the problems of correlation of the liberty and securi-
ty, lawful and admissible, human and civil rights protection became es-
pecially dramatic. Nowadays Ukraine is undergoing the adoption of laws 
that restrict the rights and liberties of people (dated January 16, 2014), 
as well as the subsequent cancellation thereof. In this view many theoret-
ical scientific problems do not look so acute.

Traditionally, the 8th issue of journal presents the materials un-
der the following headings: “General Theory of Criminalistics”, “Crimi- 
nal Law and Procedure Issues”, “Crime Investigation”, “Criminalistics 
Techniques Issues”, “Forensic Examination”, “Criminalistics Innova-
tions”, “Anthology of Criminalistics”, “Portrait Gallery of the Famous 
Criminalists”, “Research Events”, “Peer Comments for New Publica-
tions” and “Our Partners”.

In the 8th issue the great focus has been made on the problems of the 
criminalistic didactics and teaching of law enforcement bodies’ staff, re-
search of the criminal law and procedure institutes, modern approaches 
to crimes investigation, achievements in the area of criminalistics tech-
niques and forensic examination. Some interest can be given to the fact 
that the journal once again has manifested the opportunities of using the 
criminalistics methods for historical facts ascertainment. 

This issue also contains the articles in which the analysis of criminal-
procedural problems and new procedural institutes has been made. This 
is due to the fact that a year has elapsed since the new Criminal Procedur-
al Code of Ukraine came into effect. Such a short period of time makes it 
possible to come to certain conclusions on the Code’s functioning.

The following part in a series of works by Professor N. N. Bokari-
us “Life and Works of the Honoured Professor Nicolay S. Bokarius” in 
its reprinted form is published under the heading “Anthology of Crim-
inalistics”. The information about Professor V. S. Trakhterov is avail-
able for the reader under the heading “Portrait Gallery of the Famous 
Criminalists”.

Under the permanent heading “Research Events” the significant 
events, which took place in the world of criminalistics for the period, 
when the journal was under preparation for release, are described. These 
are the conferences in Poznan (Republic of Poland), Odessa and Khar-
kov (Ukraine).

A new heading is introduced to the journal readers. It is called “7 
Questions about Criminalistics from Chief Editor”. The idea is to gain 
information from the most prominent scientists about the formation, 
development and tendencies in criminalistics. It goes about those crim-
inalists who have actually devoted all their lives to the science and are 
able to share their opinions. In this issue we suggest the interview with 
Professor N. P. Yablokov.

This journal is published for researchers, professors, postgrad-
uates, law schools students as well as for investigators, prosecutors, 
judges, experts, defense attorneys and other representatives of the le-
gal 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.

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




