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та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми дисертації, наданої на рецензування, обумовлюється 

необхідністю забезпечення реалізації засад міжнародного співробітництва при 

розслідування кримінальних правопорушень, впровадження інструментів 

активізації такого співробітництва. У цьому аспекті потребують глибшого 

вивчення питання щодо стану нормативно-правового регулювання міжнародних 

відносин в межах кримінального провадження, практична реалізація принципів 

міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень, 

запровадження шляхів удосконалення механізму взаємодії правоохоронних 

органів у кримінальній сфері. Тож, вивчення дисертації, автореферату, 

опублікованих наукових праць надає підстави засвідчити актуальність обраної 

дисертанткою теми, в межах якої А.Б. Антонюк розглядає неврегульовані й 

суперечливі аспекти реалізації засад міжнародного співробітництва при 

розслідуванні кримінальних правопорушень з метою приведення процесуальних 

норм у відповідність до реалій сьогодення.

Такий підхід повною мірою відповідає Плану заходів із виконання обов’язків 

та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого 

Указом Президента України від 12 січня 2011 року №24/2011; пріоритетним 

напрямкам розвитку правової науки на 2011-2015 р.р., затверджених постановою 

загальних зборів НАПрН України 24 вересня 2010 року №14-10 (зі змінами, 

внесеними постановою загальних зборів від 05 березня 2012 року № 4-12); 

відповідає Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою



злочинністю, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року 

№ 1000/2011; ґрунтується на положеннях Концепції Державної програми 

профілактики правопорушень на період до 2015 року, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1209-р.

Задля виконання поставленої мети дисертантка дослідила 219 літературних 

джерел, проаналізувала окремі положення міжнародних правових актів, норми 

Конституції України, чинних галузевих законів України, Кримінального проце

суального кодексу України, практику Європейського суду з прав людини.

Безумовно позитивною рисою підготовленої А.Б. Антонюк дисертації є 

проведення опитування 187 слідчих, 179 оперативних працівників ОВС та 

136 працівників прокуратури з таких регіонів України, як: Київська, Житомирська, 

Черкаська, Волинська, Вінницька, Чернігівська області та міста Києва. Це надало 

можливість підсилити ряд положень, що розглядаються у дисертації, 

проілюструвавши їх точкою зору практичних працівників, висловленою ними щодо 

реалізації засад міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні і 

сформулювати ряд обґрунтованих наукових положень, висновків і 

рекомендацій.

Структура дисертації та автореферату в основному відповідають вимогам, що 

пред’являються до такого виду наукових праць. Крім актуальності обраної теми і 

зв’язку роботи з науковими програмами, планами, темами, авторкою вірно 

означені об’єкт та предмет дослідження, вказані методи дослідження, коротко та 

змістовно визначено, яке саме явище досліджувалося за допомогою зазначених 

дисертанткою методів.

Дисертація відзначається науковою новизною одержаних результатів, тобто 

відмінних від відомих раніше, висловлено і обґрунтовано низку цікавих з точки 

зору науки кримінального процесу і практики міжнародного співробітництва при 

розслідуванні кримінальних правопорушень. Крім положень, які характеризують 

наукову новизну, визначених у вступі дисертації та загальній характеристиці 

роботи в авторефераті, до них, зокрема, можуть бути віднесені наступні тези:

1. Дисертанткою ґрунтовно проаналізовано проблемні аспекти здійснення на 

засадах взаємності міжнародного співробітництва при розслідуванні
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з
кримінальних правопорушень, запропоновано шляхи удосконалення такої 

взаємодії. Крізь призму співвідношення засади взаємності та міжнародної 

ввічливості і добровільності співробітництва досліджено втілення принципів 

міжнародного права у національне законодавство, зокрема у кримінальне 

процесуальне.

2. Для удосконалення взаємодії правоохоронних органів України з 

компетентними іноземними правоохоронними органами при розслідуванні 

кримінальних правопорушень дисертанткою запропонований проект Інструкції 

про створення та діяльність спільної слідчої групи щодо надання міжнародної 

правової допомоги під час кримінального провадження, в якому запроваджений 

чіткий механізм взаємодії між членами спільної слідчої групи.

3. Обґрунтована доцільність удосконалення інституту зупинення досудового 

розслідування в межах міжнародного співробітництва у кримінальному 

провадженні. Запропоноване розширене тлумачення підстави зупинення 

досудового розслідування, передбаченого пунктом 3 частини 1 статті 280 КПК 

України.

4. У межах дослідження проблем міжнародного співробітництва акцентована 

увага на співробітництві у сфері боротьби з транснаціональною злочинністю. Це 

дозволило зробити висновки щодо необхідності єдиних нормативних визначень 

на міжнародному рівні, які обумовлені необхідністю створення єдиного 

правового простору для більш ефективної боротьби зі злочинністю в 

міжнародному масштабі.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх 

використання у подальших наукових дослідженнях та законотворчому процесі, 

практичній діяльності -  під час провадження досудового розслідування й 

удосконалення нормативно-правових актів з питань міжнародного 

співробітництва при розслідування кримінальних правопорушень.

Основні положення та висновки дисертації доповідалися авторкою і були 

обговорені на чотирьох міжнародних науково-практичних конференціях, викладені 

у дев’яти наукових працях, серед яких п’ять наукових статей, опублікованих в 

юридичних фахових виданнях України, затверджених наказом МОН України, одна



з яких -  в іноземному фаховому виданні, та чотири тез доповідей, оприлюднених 

на міжнародних науково-практичних конференціях.

Проведений аналіз дисертації дозволяє зробити висновок про те, що авторка 

досягла поставленої мети та в основному виконала означені нею завдання і подала 

на експертизу завершене комплексне монографічне дослідження, в якому 

висвітлені актуальні та значимі проблеми міжнародного співробітництва при 

розслідуванні кримінальних правопорушень.

Зокрема, у першому розділі дисертації з позицій досліджених законодавчих 

та літературних джерел розглядається загальна характеристика міжнародного 

співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень. У межах 

розділу визначені сутність та ґенеза інституту міжнародного співробітництва у 

кримінальному провадженні, нормативно-правове забезпечення та досвід окремих 

зарубіжних країн в сфері міжнародних взаємовідносин при розслідуванні 

злочинів. При проведенні аналізу досвіду зарубіжних країн у здійсненні 

досудового розслідування та судового розгляду позитивним нововведенням є 

«електронне кримінальне провадження». Зазначений вид кримінального 

провадження надає можливість оперативному працівникові, слідчому при 

розслідуванні кримінальних правопорушень ефективно і швидко збирати та 

акумулювати інформацію про потенційного правопорушника.

У другому розділі дисертації проаналізовані окремі форми міжнародного 

співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень, зокрема, 

надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій та 

екстрадиція. Обґрунтована позиція віднесення до форм міжнародного 

співробітництва у кримінальному провадженні міжнародний розшук осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення. Важливе місце у другому розділі займає 

інститут екстрадиції, що досліджений в аспекті захисту прав людини.

Третій розділ дисертації присвячений проблемам міжнародного 

співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень та напрямам їх 

вирішення. Встановлено, що під інструментами активізації міжнародного 

співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень слід вважати 

діяльність компетентних правоохоронних органів, яка спрямована на вирішення
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окремих питань, що виникають у ході надання міжнародної правової допомоги 

запитуючій країні. До них віднесено: електронне кримінальне провадження, 

створення спільних слідчих груп, використання відеоконференцзв’язку.

У кінці кожного розділу дисертанткою зроблені висновки, найбільш вагомі з 

яких визначені у прикінцевих висновках по дисертації.

Дисертація та автореферат підготовлені державною мовою. Зміст авторе

ферату відповідає основним положенням дисертації. Щодо оформлення дисерта

ції та автореферату, зауважень у офіційного опонента не виникає.

Водночас, в цілому позитивно оцінюючи дисертацію А.Б. Антонюк та 

відмічаючи її відповідність вимогам нормативно-правових документів щодо робіт, 

поданих на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в частині 

необхідного теоретичного рівня, ступеня обґрунтованості наукових положень, вис

новків, рекомендацій, їх достовірності й наукової новизни, практичної значимості, 

вважається за доцільне висловити низку зауважень щодо окремих її положень, які 

можуть слугувати підґрунтям для дискусії під час захисту дисертації у 

Спеціалізованій вченій раді. До таких зауважень можуть бути віднесені наступні:

1. У межах дисертаційного дослідження актуальним є питання 

функціонування Національного антикорупційного бюро України як центрального 

органу у міжнародному співробітництві під час досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. Так, з 2014 року на національному рівні 

закріплено, що центральним органом під час міжнародного співробітництва на 

досудовій стадії кримінального провадження, поряд з Генеральною прокуратурою 

України, у випадках, передбачених законом, є Національне антикорупційне бюро 

України. Проте, чисельна кількість міжнародно-правових договорів, що 

визначають порядок зносин між правоохоронним органами під час міжнародного 

співробітництва, визначає органом, на який покладаються відповідні 

повноваження на досудовій стадії кримінального провадження, лише Генеральну 

прокуратуру України.

Нормативна неузгодженість у даному питанні може стати наслідком 

отримання доказів у межах міжнародного співробітництва неналежним суб’єктом.
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Зазначений проблемний аспект потребує наукового обґрунтування та 

запровадження шляхів вирішення.

2. У межах об’єкту, предмету дослідження залишилася поза увагою 

реалізація процесуальних засад міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження при децентралізованому порядку зносин, що 

передбачений Другим додатковим протоколом до Європейської конвенції про 

взаємну допомогу у кримінальних справах. Дослідження у цьому контексті 

проблем міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних 

правопорушень є актуальним для наукової спільноти та матиме практичну 

спрямованість.

3. Окремі положення дисертації, що присвячені питанням екстрадиції 

(підрозділ 2.2), потребують посилення наукового обґрунтування з урахуванням 

практики Європейського суду з прав людини. Зокрема, доцільний аналіз 

порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

під час здійснення екстрадиції особи (справа «Кабулов проти України», 10 травня 

2010 року; справа «Коктиш проти України», 10 березня 2010 року; справа 

«Солдатенко проти України», 23 січня 2009 року). Окреслене питання порушує 

практичні проблеми реалізації засад міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження.

4. У дисертації досліджені проблеми боротьби з транснаціональною 

злочинністю, що, в свою чергу, затрудняє ефективне та дієве здійснення 

міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. У цьому контексті 

потребує автономного висвітлення позиція дисертантки щодо реалізації засад 

міжнародного співробітництва при розслідуванні легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням положень частини 8 

статті 216 КПК України.

Означені зауваження в цілому не впливають на позитивну оцінку роботи, 

оскільки спрямовані на уточнення чи доповнення окремих положень дисертації, а 

у ряді випадків носять спірний і дискусійний характер. Це дозволяє зробити уза

гальнюючий висновок про те, що дисертація на тему «Процесуальні засади 

міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень» є
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самостійним завершеним науковим дослідженням та відповідає вимогам 

пунктів 9, 11 та 12 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, а її авторка -  Антонюк Анастасія 

Борисівна заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.09- кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
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