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Доброю традицією стало прове-
дення в Національному університеті 
«Одеська юридична академія» міжна-
родних науково-практичних конфе-
ренцій та круглих столів, приурочених 
до ювілейних дат від дня народження 
видатного вченого-криміналіста 
та практика Віктора Павловича Кол-
макова. Спадок професіонала своєї 
справи, умілого управлінця, таланови-
того педагога, натхненного науковця 
та надзвичайної людини складно осяг-
нути. Тому проведення 23 листопада 
2018 року Міжнародної конференції 
«Сучасні напрями, засоби та методи 
протидії злочинності», присвяченої 
105-річчю від дня народження доктора 
юридичних наук, професора Віктора 
Павловича Колмакова, було спрямо-
ване на обговорення вкладу науковця 
в розвиток криміналістики в Укра-
їні, продовження його ідей у роботах 
сучасних науковців та обговорення 
нових перспектив розвитку криміна-
лістичних та експертних знань.

Для участі в конференції було 
подано матеріали науковцями та прак-
тиками, що представляють різні дер-
жави. Зокрема, важливі проблеми 
боротьби зі злочинністю піднімаються 
в доповідях, підготованих вченими 
з різних куточків України, Росії та Біло-

русі. Означено питання, що стосуються 
профілювання та верифікації в сучас-
ній криміналістиці, застосування голо-
графії в боротьбі зі злочинністю, опе-
ративного обслуговування осередків 
злочинів, розслідування фальсифіка-
ції лікарських засобів, використання 
3D-реконструкції місця вчинення неза-
конного видобутку бурштину, розсліду-
вання контрабанди культурних ціннос-
тей, криміналістичного забезпечення 
боротьби з кіберзлочинами тощо. 

Пленарне засідання конференції 
відкрив ректор Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія», 
кандидат юридичних наук, доцент 
В.Є. Загородній, який поділився з учас-
никами конференції власними спо-
гадами про Віктора Павловича Кол-
макова, його ставлення до студентів 
та індивідуальну роботу з кожним. 
В.Є. Загородній підкреслив, що про-
фесор Колмаков завжди був відкритий 
для спілкування з аудиторією слухачів 
лекцій та ділився досвідом своєї прак-
тичної роботи як слідчого і експер-
та-криміналіста. У період викладацької 
роботи до В.П. Колмакова часто звер-
талися представники правоохоронних 
органів, коли стикалися зі складними 
ситуаціями, що вимагали авторитетних 
науково-практичних рекомендацій.
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Із доповіддю про життєвий та твор-
чий шлях Віктора Павловича висту-
пив його учень – завідувач кафедри 
криміналістики Національного уні-
верситету «Одеська юридична акаде-
мія», доктор юридичних наук, профе-
сор В.В. Тіщенко, який зазначив, що 
з 1935 року розпочинається трудовий 
шлях Віктора Павловича в юридичній 
сфері. Він працював на посаді слід-
чого прокуратури, прокурора району, 
військового слідчого, помічника про-
курора. У роки Другої світової війни 
працював прокурором дивізії, слідчим 
військової прокуратури фронту, екс-
пертом-криміналістом.

У 1941 році захистив кандидат-
ську дисертацію на тему «Методика 
розслідування справ про вбивства 
з розчленуванням трупа». Із 1945 року 
В.П. Колмаков працював у Харків-
ському науково-дослідному інституті 
судової експертизи ім. М.С. Бокаріуса, 
який очолював протягом двадцяти років. 
У цей же період, із 1952 по 1957 рік, 
він займав посаду завідувача кафедрою 
криміналістики в Харківському юри-
дичному інституті. 

Протягом свого життєвого шляху він 
здійснював підготовку експертів-кри-
міналістів не лише на теренах Укра-
їни, але й поза її межами. У 1957 році 
Віктор Павлович був направлений уря-
дом у Китай для організації експерт-
но-криміналістичної служби. Він здійс-
нював підготовку експертів і викладав 
криміналістику в ряді китайських 
вищих навчальних закладів.

У 1962 році Віктор Павлович захи-
стив докторську дисертацію на тему 
«Криміналістичні методи розслідування 
і запобігання злочинів проти життя», 
а в 1964 році йому було присвоєно 
вчене звання професора.

З 1967 року вчений почав працю-
вати в Одеському державному універ-
ситеті ім. І.І. Мечнікова – спочатку 
завідувачем кафедри криміналістики, 
кримінального права і кримінального 
процесу, а пізніше – деканом юридич-
ного факультету до кінця свого життя 
(до 20 березня 1973 року).

Протягом свого життя Віктор Пав-
лович підготував близько 30 канди-
датів і докторів юридичних наук, був 
організатором і головним редактором 
українського міжвідомчого наукового 
і науково-методичного збірника «Кри-
міналістика і судова експертиза», спі-
вавтором багатьох підручників із кри-
міналістики, в тому числі й першого 
в Україні підручника з криміналістики, 
підготовленого за його загальною 
редакцією у 1973 році.

В.В. Тіщенко підсумував, що вклад 
професора Колмакова в науку криміна-
лістики та її викладання у ВНЗ складно 
переоцінити, а ідеї та погляди вченого 
живі й понині.

Спогадами про Віктора Павловича 
та його роботу поділилися також завід-
увач кафедри кримінального права 
Національного університету «Одеська 
юридична академія», доктор юридич-
них наук, професор Є.Л. Стрельцов 
та завідувач кафедри Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія», доктор юридичних наук, профе-
сор В.М. Дрьомін. 

Крім того, в рамках конференції 
обговорювалися актуальні напрями 
криміналістичних, кримінологічних 
та кримінальних процесуальних дослі-
джень. Завідувач кафедри криміна-
лістики Національного університету 
«Одеська юридична академія», доктор 
юридичних наук, професор І.В. Гло-
вюк виступила з доповіддю про про-
блемні питання реалізації положення 
щодо недопустимості розголошення 
відомостей досудового розслідування 
(захист від підозри та обвинувачення 
за ст. 387 КК України). 

Директор Одеського науково-до-
слідного інституту судових експертиз 
м. Одеса, кандидат юридичних наук, 
А.І. Ріпенко виступив із доповіддю 
про правовий статус експерта з ура-
хуванням законодавчих новел щодо 
захисту судових експертів. Доцент 
кафедри криміналістики, доктор юри-
дичних наук, доцент О.П. Ващук 
виклала власні пропозиції щодо 
розвитку концепції використання 
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положень антроподжерельної невер-
бальної інформації в криміналістиці. 
Доцент кафедри криміналістики, кан-
дидат юридичних наук, Ю.О. Гресь 
доповіла про сучасні тенденції засто-
сування криміналістичних знань 
у різних сферах юридичної діяльно-
сті. Доцент кафедри криміналістики, 
кандидат юридичних наук, доцент 
О.А. Самойленко означила криміна-
лістичні засади боротьби зі злочинні-

стю, що вчиняється в кіберпросторі. 
Із цікавими доповідями й науковими 
повідомленнями виступили й інші 
учасники конференції. 

У підсумку конференції було кон-
статовано, що наукові ідеї і поло-
ження, викладені в працях професора 
В.П. Колмакова, повинні й надалі роз-
виватися і використовуватися в теорії 
та практиці правоохоронної діяльності.


