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РЕЦЕНЗІЇ

УДК 343.982(048) 

Н. І. Клименко, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри кримінального права, процесу та  
криміналістики Європейського університету

НОВА ПРАЦЯ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ 
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Визначною подією для наукового товариства криміналістів є вихід у світ мо-
нографії професора кафедри криміналістики та судової медицини Національної 
академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора Юлії Миколаївни 
Чорноус на тему: «Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів»1. 

Автор уже відома своїми цікавими публікаціями з актуальних питань кримі-
налістичного забезпечення, міжнародного співробітництва під час розслідування 
злочинів, реалізації завдань кримінального провадження у межах протидії сучасній 
злочинності. Тому цілком логічним і бажаним є видання цілісної наукової праці, у 
якій системно висвітлюються окреслені важливі питання. 

Належний науковий рівень видання підтверджується й тим, що рецензентами 
монографії є знані в Україні та за її межами вчені криміналісти: Віолетта Омеля-
нівна Коновалова, професор кафедри криміналістики Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, акаде-
мік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки 
України, та Андрій Володимирович Іщенко, професор кафедри криміналістики та 
судової медицини Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
професор, заслужений юрист України. 

Презентує роботу передмова від імені доктора юридичних наук, професора, 
академіка Національної академії правових наук України, члена-кореспондента На-
ціональної академії педагогічних наук України, заслуженого юриста України Михай-
ла Васильовича Костицького. У вступному слові видатний вчений слушно акцентує 
увагу читача на доцільності та змістовності проведеного дослідження. 

Ураховуючи безцінний вклад у криміналістичну науку доктора юридичних наук, 

1  Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів : монографія. Вінниця : ТОВ «Ні-
лан-ЛТД», 2017. 492 с.

© Н. І. Клименко, 2017



ISSN 1992-4437  •  Криміналістичний вісник  •  № 2 (28), 2017

155

професора, заслуженого юриста України, лауреата Державної премії України в га-
лузі науки і техніки Володимира Сергійовича Кузьмічова, символічно і цілком логіч-
но, що у вступній статті про Вчителя добрі й зворушливі слова сказав керівник вишу, 
роботі в якому Володимир Сергійович присвятив свої найкращі роки. Ректор На-
ціональної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, генерал 
поліції другого рангу Володимир Васильович Чернєй охарактеризував особистість 
професора В. С. Кузмічова, його людські, наукові та професійні здобутки. Тим паче, 
що саме цього року Володимиру Сергійовичу виповнилося б 60 років, однак трагіч-
ні події перервали життя професора Кузьмічова в розквіті життєвих і творчих сил. 
Приємно, що колектив академії та учні Володимира Сергійовича пам’ятають про 
Вчителя і продовжують його справу. 

Безсумнівно, заслуговує на увагу автор монографії Юлія Миколаївна Чорноус, 
біографію якої підготував професор кафедри криміналістики та судової медицини 
Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Андрій 
Володимирович Іщенко. 

Важливими й принциповими для однозначного розуміння в теорії та на прак-
тиці є питання, що розглядаються в монографії. Ю. М. Чорноус послідовно роз-
криває питання теоретичних засад криміналістичного 
забезпечення розслідування злочинів; надає характе-
ристику діяльності з розслідування злочинів, акценту-
ючи увагу на слідчих (розшукових) діях як на основній 
змістовній складовій; розкриває питання міжнародно-
го співробітництва під час розслідування злочинів; ви-
значає актуальні питання реалізації криміналістичного 
забезпечення розслідування злочинів відповідно до 
техніко-криміналістичної, тактико-криміналістичної та 
методико-криміналістичної складової. 

Зміст монографії дає підстави стверджувати, що 
праця присвячена актуальній темі, містить фундамен-
тальні положення щодо криміналістичного забезпе-
чення розслідування злочинів, демонструє сформова-
ний авторський підхід до вирішення низки проблемних 
питань. 

Я із задоволенням ознайомилася із запропонова-
ною монографією та вважаю за доцільне рекоменду-
вати книгу широкому колу читачів: науковцям і практи-
кам, які цікавляться окресленими питаннями. 
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