
РЕЦЕНЗІЯ

на статтю «Міжнародне співробітництво Європейської мережі судово- 

експертних установ ( Е ^ 8 І )  та судово-експертних установ України», авторами 

якої с співробітники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 

Міністерства юстиції України Кривак Т. П. та Баюрко Н. М.

Рецензію складено 13.03.2020 року

Рецензування проведено кандидатом історичних наук, доцентом Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 

Відмінником освіти України Криворучко Олександром Івановичем.

Представлена стаття присвячена розгляду основних аспектів діяльності 

Європейської мережі судово-експертних установ (ЕИРЗІ), як напрямку розвитку 

міжнародного співробітництва вітчизняних експертних установ.

У статті авторами розглянуто основні завдання й цілі ЕРІРЗІ, які виконуються 

завдяки активній організації роботи Правлінням та Секретаріатом, а також 

безпосередньою практичною діяльністю експертних робочих груп та постійних 

комітетів.

Автори роблять наголос на тому, що ЕІЧРЗІ -  одна з найбільш значущих у 

світі об’єднаних організацій судово-експертних установ, до якої входять усі провідні 

європейські експертні установи. Вона забезпечує потреби європейських країн в 

галузі судової експертизи на рівні останніх світових досягнень у сфері науки й 

техніки.

Аналізується робота ПЛР8І у взаємодії з Міжнародною організацією 

кримінальної поліції (Інтерпол), Агентством Європейського Союзу зі 

співробітництва у сфері правоохоронної діяльності (Снронол) та Європейською 

навчальною мережею для суддів (ЕЛЛ).



Кривак Т. П. та Баюрко Н. М. зазначають, що судово-експертні установи 

України активно залучені до міжнародного співробітництва в галузі криміналістики, 

проте до складу ЕИРБІ від системи Міністерства юстиції України входять лише 

Київський та Харківський науково-дослідні інститути судових експертиз. 

Необхідним є подальша інтеграція до європейської спільноти вітчизняних 

спеціалістів та розвиток потужностей на міжнародній арені.

Варто погодитися з думкою авторів про те, що міжнародне співробітництво в 

боротьбі зі злочинністю є складною системою відносин, що містять узгоджені 

політику, законодавство, правозастосовну, організаційно-управлінську, 

інформаційну, науково-дослідну діяльність держав, державних органів і посадових 

осіб, а також міжнародних організацій із запобігання злочинності, боротьби з нею і 

поводження з правопорушниками.

В цілому в наведеній статті викладено узагальнене бачення форм, рівнів та 

напрямків реалізації міжнародного співробітництва як самої Європейської мережі 

судово-експертних установ, так і судово-експертних установ України. Обгрунтована 

думка про те, що міжнародне наукове співробітництво у сфері судово-експертної 

діяльності є вимогою сучасного сьогодення. Це динамічна система, що розвивається 

під впливом різноманітних факторів. Зміцнення такого співробітництва відповідає 

інтересам судових експертів, судово-експертних установ, судової системи, 

правоохоронних органів та громадянського суспільства.

Запропоновані матеріали слід розглядати, як відправну точку подальших 

наукових пошуків розробки аспектів міжнародного співробітництва українських 

експертних установ.

У підсумку, рецензовану статтю можу рекомендувати до друку у 

міжвідомчому науково-методичному збірнику «Криміналістика і судова 

експертиза».


