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27 квітня 2019 року 

передчасно пішов із життя 
доктор юридичних наук, 
професор, заслужений 
юрист України, академік 
Міжнародної слов’янської 
академії наук, член Між-
народної організації «Кон-
грес криміналістів», пол-
ковник міліції у відставці, 
наш Учитель, колега й 
товариш Андрій Володи-
мирович Іщенко. 

Він народився 24 серпня 1951 року в селі  
Білогір’ї, на Запоріжжі, у простій селянській ро-
дині, що своїм корінням переплелася зі славним 
краєм та його героїчною історією. 

Школа, технікум, служба в армії. Однак душа 
юнака прагнула, а козацька кров пращурів клика-
ла до звершень на життєвому шляху. 

І цей шлях Андрій Володимирович пройшов 
із чистим сумлінням, вдячністю від людей, пова-
гою за якісно виконану роботу на всіх етапах 
кар’єрного зростання. 

Загострене почуття справедливості, прище-
плене батьками та навіяне легендами козацького 
краю, привело юнака 1972 року в лави органів 
внутрішніх справ. Андрій Володимирович прой-
шов шлях від старшини до полковника міліції, від 
постового міліціонера Управління внутрішніх 
справ м. Запоріжжя до першого заступника нача-
льника Державного науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України і профе-
сора Національної академії внутрішніх справ. 

Закінчивши з відзнакою 1979 року Київську 
вищу школу МВС СРСР (нині – Національна ака-
демія внутрішніх справ), молодий офіцер закоха-
вся в золотоверхий Київ і знайшов своє покли-
кання в житті – наукова та педагогічна робота, 

що безпосередньо поєдналася з протидією  
злочинності. 

Продовживши навчання в ад’юнктурі, моло-
дий викладач кафедри криміналістики 1984 року 
успішно захистив кандидатську дисертацію 
«Криминалистическая рекомендация как  
средство обеспечения следственной практики 
достижениями науки и техники» за спеціальністю 
12.00.09. 

Маючи неабиякі організаторські здібності, 
Андрій Володимирович 1991 року розпочав не-
простий шлях керівника – спершу заступником 
начальника факультету підвищення кваліфікації 
Київської вищої школи МВС СРСР, 1992 року – 
начальником уперше створеної в Україні та  
Європі кафедри криміналістичної експертизи 
Української академії внутрішніх справ, з 
2004 року – заступником начальника інституту 
підготовки кадрів оперативних служб міліції 
з навчальної та наукової роботи академії.  

Поєднуючи наукову, педагогічну й  управлін-
ську діяльність, А. В. Іщенко не зупинився на 
досягнутому й уже 1996 року закінчив докторан-
туру. Захищена 1997 року докторська дисертація 
«Методологічні та організаційні проблеми розви-
тку криміналістичних наукових досліджень» ста-
ла вагомим внеском у розвиток криміналістичної 
науки як в України, так і за її межами. 

Як провідний фахівець у галузі криміналісти-
ки Андрій Володимирович працював у спеціалі-
зованих вчених радах із захисту дисертацій у 
Бакинському (Азербайджан) і Тбіліському (Грузія) 
університетах, Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ, Класичному при-
ватному університеті, Львівському національно-
му університеті ім. І. Я. Франка, Національній 
академії Служби безпеки України, Національно-
му університеті оборони України імені Івана  
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Черняховського, Львівському державному уні-
верситеті внутрішніх справ. 

Як науковий консультант відділу зв’язків з 
правоохоронними органами він брав участь у 
роботі Науково-консультативної ради Верховного 
Суду України, Секретаріату Верховної Ради 
України, Міжвідомчого науково-дослідного 
центру проблем боротьби з організованою зло-
чинністю, Ради національної безпеки і оборони 
України. Плідно працював у складі редакційних 
колегій журналів «Науковий вісник Національної 
академії внутрішніх справ», «Економіка. Фінанси. 
Право», «Криміналістичний вісник», «Наука  
і правоохоронна діяльність», «Криміналістика і 
судова експертиза», «Юридична наука» та інших 
авторитетних наукових видань. 

За успіхи в роботі А. В. Іщенка неодноразово 
заохочували Міністр внутрішніх справ України та 
ректор Національної академії внутрішніх справ, 
він отримував подяки від Кабінету Міністрів Укра-
їни, Міністерства освіти і науки України, Київсько-
го міського голови. Йому присвоєно звання  
«Заслужений вчений Національної академії  
внутрішніх справ» і «Почесний професор  
Дніпропетровського державного університету  
внутрішніх справ». 

Про визнання наукових здобутків Андрія Во-
лодимировича свідчать не лише наукові звання, 
регалії, ордени та медалі, а й сформована ним 
наукова школа – п’ять докторів наук і понад 

35 кандидатів юридичних наук в Україні, один – 
у Грузії, основними напрямами досліджень якої є 
методологічні проблеми криміналістики та судо-
вої експертології, криміналістичне забезпечення 
практики протидії злочинності, наукове забезпе-
чення криміналістичних досліджень, методика 
розслідування окремих видів злочинів. 

Учений залишив ґрунтовну наукову спадщи-
ну, адже став автором і співавтором понад 
240 наукових і навчально-методичних праць, 
серед них – 9 монографій, 2 підручники,  
40 навчальних посібників, наукові статті, опубліко-
вані у виданнях України, Азербайджану, Білорусі, 
Молдови, Польщі, численні довідкові видання.  

Це був неперевершений організатор і хариз-
матичний учасник вітчизняних та міжнародних 
конференцій з проблем підготовки юристів, про-
тидії злочинності, захисту прав і свобод громадян 
від протиправних посягань, удосконалення дія-
льності правоохоронних органів, підвищення 
ефективності слідчої та експертної практики. 

Андрій Володимирович невтомно й плідно 
працював, повсякчас планував нові справи. Без-
жальна смерть завадила реалізації низки споді-
вань знаного науковця та педагога. Тепер справа 
Майстра живе у його працях, продовжується в 
дослідженнях його учнів, колег, послідовників.  

Найкращі роки життя і творчості А. В. Іщенко 
віддав Національній академії внутрішніх справ, 
тому він завжди буде поруч із нами.  
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