НАШІ ЮВІЛЯРИ
ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ БАХІН
Професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Національного університету
державної податкової служби України, доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної
Слов’янської академії наук Володимир Петрович
Бахін народився 23 вересня 1932 р. в родині
службовців у м. Ленінграді (нині – СанктПетербург).
Після закінчення середньої школи в м. Благовіщенську на Амурі у 1952 р. вступив до юридичного факультету Ростовського-на-Дону
університету, який закінчив за спеціальністю «Правознавство». У 1955 р. після закінчення університету
проходив службу в органах внутрішніх справ,
обіймаючи посади оперуповноваженого, слідчого
та експерта-криміналіста в УВС Ростовського облвиконкому, набував практичного досвіду для майбутньої наукової діяльності.
З 1959 р. на педагогічній роботі – викладач Республіканського навчального центру МВС РРФСР м. Новочеркаськ. У 1961 р. вступив до ад’юнктури
Московської вищої школи МВС СРСР. У 1965 р. В. П. Бахін захистив кандидатську дисертацію на тему «Розслідування викрадань автомототранспортних засобів» (спеціальність 12.00.09) та призначений на посаду викладача
відділення заочного навчання Московської вищої школи МВС СРСР
(м. Орел).
Для розбудови системи підготовки міліцейських кадрів Сибірського
регіону в серпні 1965 р. направлений до Омської вищої школи МВС СРСР
(м. Омськ), де очолює кафедру криміналістики. Під його керівництвом удосконалювалась науково-дослідна робота, створені навчально-методичні
кабінети, сформовано колектив кафедри з кваліфікованих учених і практиків.
Його подальша діяльність на посаді заступника начальника школи з наукової
роботи сприяла підвищенню авторитету Омської вищої школи.
З лютого 1979 р. В. П. Бахін продовжив службу в органах внутрішніх
справ начальником кафедри криміналістики Київської вищої школи МВС
СРСР (м. Київ), де розпочався новий етап його науково-педагогічної
діяльності.
Протягом 1985–1996 рр. – доцент, професор кафедри криміналістики
Київського державного університету ім. Тараса Шевченка і експерт Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
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У 1991 р. В. П. Бахін захистив докторську дисертацію на тему «Слідча
практика: проблеми вивчення та удосконалення» (спеціальність 12.00.09).
У березні 1993 р. отримав учене звання професора. З вересня 1996 р. – професор кафедри криміналістики Національної академії внутрішніх справ
України, а з 2000 р. – професор кафедри кримінального права, процесу та
криміналістики Національного університету державної податкової служби
України (м. Ірпінь).
За понад п’ятдесят років науково-педагогічної діяльності В. П. Бахін
створив власну наукову криміналістичну школу, підготувавши 7 докторів
і понад 20 кандидатів юридичних наук у галузі криміналістики.
Основна галузь наукових досліджень ученого – проблеми криміналістики,
криміналістичної тактики та методики, судової експертизи. В. П. Бахін –
автор понад 200 наукових праць, з яких 3 монографії, 12 глав у підручниках
криміналістики, 18 навчальних посібників, серед них: «Опыт практики –
ключ к раскрытию и расследованию преступлений» (у співавторстві
з В. П. Дементьєвим), Свердловськ, 1980; «Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования», Киев, 1991; «Як розкриваються злочини», Київ, 1996; «Тактика допиту», Київ, 1997; «Полицейский допрос».
Алматы, 1997; «Тактика – профессионализм и мастерство при общении»,
Киев, 2006; «Тактика преступников. Тактические приемы противодействия
преступников следствию», Киев, 2009.
Науковий доробок В. П. Бахіна створив йому незаперечний авторитет
ученого-криміналіста в країнах СНД і за їх кордонами.
Редакційна колегія збірника наукових праць «Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики» вітає Володимира Петровича Бахіна з ювілеєм
і бажає йому міцного здоров’я, сімейного щастя, благополуччя, усіляких
гараздів, як науковцю – творчого натхнення, нових ідей, талановитих
учнів.
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