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Актуальність теми дисертаційної роботи. Актуальність дисертаційного 

дослідження транснаціонального кримінального права в умовах сьогодення 

виходить на новий рівень у зв’язку із безпрецедентним поширенням 

транснаціональної злочинності й необхідності їй протидії спільними зусиллями 

держав та міжнародних організацій. Тривалий час питанням транснаціонального 

кримінального права у вітчизняній науці не приділялось уваги, у той час як 

зарубіжні наукові публікації висвітлюють тему вже кілька десятиліть. 

Дисертаційна робота В. В. Попка присвячена комплексному вивченню системи 

транснаціонального кримінального права, її предмету, понятійно- 

категоріальному апарату, системі принципів та джерел, а також структурним 

елементам. Зазначені правові аспекти транснаціонального кримінального права 

потребують концептуального та поглибленого осмислення у контексті його 

взаємодії з міжнародним кримінальним правом та національними правовими

засади», подану на здобуття наукового ступеня

системами.
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Норми транснаціонального кримінального права все більше поширюються 

у системі національного права, уніфікується кримінальне й кримінально- 

процесуальне право, удосконалюються законодавство, особливо у частині 

протидії тероризму, корупції, відмиванню брудних грошей, торгівлі людьми та 

зброєю, проституції та інших транснаціональних злочинів. Інтернаціоналізація 

злочинності з необхідністю вимагає вивчення всіх аспектів міжнародного 

кримінального права, його принципів та джерельної бази, зокрема 

антикримінальних конвенцій, більшість з яких спрямована на протидію 

транснаціональним злочинам.

Увага зарубіжних вчених до означених проблем слугуює підтвердженням 

актуальності цього дослідження (М. Бассіоуні, Н. Бойстер, А. Боссард, Г. Верле, 

А. Кассезе, А.Л. Репецька, М. Шоу), так само, як й увага міжнародних 

організацій та її органів, зокрема ООН та конгресів у рамках якої вони 

скликаються, Ради Європи тощо.

Важливим є й те, що робота виконана у межах Комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно 

з науковою темою Інституту міжнародних відносин «Асоціація як новий формат 

відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний 

та інформаційний аспекти» (№ 16БФ048-01), що є невід’ємною складовою 

Комплексної наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.

Виходячи з цього, актуальність дисертаційного дослідження Вадима 

Вікторовича Попка на тему «Транснаціональне кримінальне право: міжнародно- 

правові аспекти» не викликає сумніву.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Висвітлені у дисертаційному дослідженні 

завдання та результати їх вирішення засвідчують, що дослідження міжнародно- 

правових засад транснаціонального кримінального права є достатньо 

обгрунтованими. Дисертант володіє сучасною методологією наукових розробок, 

ґрунтовно дослідив нормативну базу, опрацював численні джерела української



з

та зарубіжної правової науки, досконало володіє матеріалом, який викладено 

послідовно та аргументовано. Поставлені завдання дисертації виконані, й 

відповідають результатам наукового дослідження. Важливий науковий внесок 

дисертанта полягає в тому, що шляхом всебічного дослідження обраної теми, 

ним запропоновано авторську концепцію транснаціонального кримінального 

права.

Досягненню поставлених у дослідженні завдань сприяла вдала 

структурованість роботи. У першому розділі проведено аналіз теоретико- 

методологічних засад транснаціонального кримінального права; а саме, 

показано, що фундаментальною основою транснаціонального кримінального 

права являється міжнародне кримінальне право, перелічуються основні 

тенденції розвитку, однією з яких є інтернаціоналізація кримінального права; 

виявлено, що взаємозв’язок транснаціонального кримінального права та 

національного права являється їх характерною властивістю. Автором виявлені 

суспільні передумови транснаціонального кримінального права й показано 

формування наукових уявлень у доктрині міжнародного права у цій частині, а 

також сучасні досягнення. У другому розділі, який має важливе значення для 

дослідження в цілому, сформована концепція транснаціонального 

кримінального права, в першу чергу, як підгалузі міжнародного кримінального 

права на основі визначення предмету, системи та особливостей, а також дається 

характеристика суб’єктів -  учасників транснаціональних відносин. Третій розділ 

розкриває систему принципів та систему джерел транснаціонального 

кримінального права, які слушно розглядаються у контексті міжнародного 

кримінального права із виявленням їх особливостей застосування до 

транснаціональних злочинів, а також детально розкривається зміст й роль 

Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року. 

Вагоме місце у концепції транснаціонального кримінального права займають 

положення четвертого розділу, у якому наведено ґрунтовне дослідження 

транснаціонального злочину як фундаментальної категорії, його кваліфікуючих 

ознак, елементів складу та особливостей відповідальності суб’єктів злочину.



П’ятий розділ присвячений розкриттю міжнародно-правових засобів й механізму 

протидії транснаціональній злочинності: криміналізація транснаціональних 

діянь та особливості кримінального переслідування злочинців, видача 

підозрюваних, обвинувачених, а також передача засуджених осіб, захист свідків, 

допомога потерпілим особам, а також місце взаємної правової допомоги у 

механізмі протидії транснаціональній злочинності. У шостому розділі показана 

роль міжнародних організацій та їх органів у питаннях протидії та запобіганні 

транснаціональній злочинності, зокрема діяльність ООН, Ради Європи, 

Інтерполу та Європолу та ін. Також виявлені теоретико-правові засади 

міжнародного співробітництва України та імгілементаційний механізм 

конвенційного регулювання транснаціональних кримінальних відносин, що має 

неабияке значення щодо удосконалення національного законодавства у частині 

протидії транснаціональній організованій злочинності. Всі розділи 

методологічно пов’язані між собою, матеріал викладено послідовно й логічно, 

автор уникає повторів, висновки обґрунтовані й мають наукове значення.

Дисертаційна робота В. В. Попка має теоретико-методологічне 

спрямування, присвячена комплексному дослідженню транснаціонального 

кримінального права: вперше поставлено й вирішено наукову проблему 

розроблення цілісного доктринального підходу до формування концепції 

транснаціонального кримінального права, що надало можливість обґрунтувати 

пропозиції, спрямовані на удосконалення законодавства та практики його 

застосування правоохоронними органами України. До дисертації додаються 

відповідні листи з Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 

Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 

національних меншин і міжнаціональних відносин щодо практичного 

впровадження результатів дисертаційного дослідження та Адвокатського 

Об’єднання «LCF Law Group», співробітники якого під час підготовки до 

судових дебатів використовують механізми міжнародної взаємодії України по 

протидії транснаціональній організованій злочинності з такими організаціями як



Рада Європи, Інтерпол та Європол, ООН. Також матеріали дисертаційного 

дослідженні В. В. Попка використовуються у навчальному процесі у рамках 

відповідних навчальних курсів, що підтверджується актом впровадження 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.

Крім зазначених, вагоме наукове значення має і низка інших положень, 

представлених дисертантом на захист, зокрема: місце національного

законодавства у системі джерел транснаціонального права; дискусійне питання 

щодо визнання юридичної особи суб’єктом кримінальної відповідальності. 

Наукові положення, висновки та рекомендації зроблені автором у результаті 

об’єктивного й критичного аналізу чисельних наукових джерел, дає змогу 

сприймати висновки як переконливі, виважені й ретельно продумані. Концепція 

транснаціонального кримінального права автором сформульована, структурні 

елементи досліджені на високому науковому рівні, що свідчить про високий 

рівень теоретико-методологічної підготовки автора.

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження. Наукова 

новизна результатів дисертаційної роботи абсолютно не викликає сумніву, 

оскільки вона є першим в Україні комплексним науковим дослідженням 

теоретичних та практичних основ транснаціонального кримінального права з 

позиції обґрунтування цієї системи як підгалузі права, що має свій предмет й 

методи правового регулювання, структуру та суб’єктів відповідальності. 

Дослідивши методологічну та емпіричну базу дослідження В. В. Попка, можна 

зробити висновок про те, що отримані ним результати мають наукову новизну та 

є науково обґрунтованими.

Автором досліджено основні етапи розвитку транснаціонального 

кримінального права та генезис наукових поглядів на цей правовий феномен у 

світовому й вітчизняному вимірах, а на цій основі ключові тенденції його 

прогнозованого розвитку, зокрема виявлено кореляційні зв’язки між 

інтенсивністю глобалізаційних процесів і негативними впливами 

транснаціональної злочинності.



Вагомим являється аргументований висновок про те, що транснаціональне 

кримінальне право є комплексною підгалуззю міжнародного кримінального 

права, яка має свій предмет та методи правового регулювання; передбачає 

здійснення взаємовідносин суб’єктів транснаціонального кримінального права 

згідно угод, конвенцій, договорів, укладених на основі узгодженої волі держав- 

учасниць; комплекс спеціальних принципів, на яких ця підгалузь базується.

Підтримується висновок автора про те, що предметом правового 

регулювання транснаціонального кримінального права є дві групи суспільних 

відносин: 1) суспільні відносини, що виникають з приводу вчинення суб’єктом 

транснаціонального злочину, злочинність якого визначена у міжнародно- 

правових актах і внутрішньодержавному законодавстві та 2) міжнародне 

співробітництво між державами та міжнародними організаціями у сфері протидії 

транснаціональній організованій злочинності; також визначено коло суб’єктів 

транснаціональних кримінальних відносин, для якого є характерним розширення 

учасників цих відносин, тобто існування традиційних суб’єктів міжнародного 

права та нових, що пов’язано з розвитком суспільних відносин.

Науково обґрунтованими є висновки щодо дослідження системи принципів 

та джерел транснаціонального кримінального права, понятійно-категоріального 

апарату, зокрема транснаціонального злочину, його кваліфікуючих ознак, 

елементів складу злочину та характеристики суб’єктів злочину. Визначено, що 

особливістю суб’єктного складу у транснаціональному кримінальному праві є 

наявність колективних суб’єктів злочину -  організованих злочинних спільнот, 

які різняться за розмірами, сферам спеціалізації, територією дії й іншим 

параметрам, проте основним суб’єктом транснаціонального злочину є індивід 

(фізична особа). На особливу увагу заслуговує висновок щодо того, що 

транснаціональний злочин є міжнародним й одночасно національним, тобто 

міжнародний аспект проявляється у злочинній діяльності (транснаціональносгі) 

суб’єктів, а національний аспект проявляється у кримінально-правовій забороні 

(криміналізація діяння), отже мова йде про множинність юрисдикцій (дві й 

більше).



Новизна властива й положенням про роль Організації Об’єднаних Націй, 

Ради Європи, інших міжнародних організації у механізмі протидії 

транснаціональній злочинності, значення конгресів ООН та інших форумів у 

сфері попередження міжнародної злочинності та іншій діяльності. Надано 

узагальнену характеристику діяльності Інтерполу та Європолу, їх правового 

статусу, основних завдань у протидії транснаціональній злочинності, методів 

співробітництва з національними правоохоронними органами.

На теперішній час в Україні, як й в інших державах, вносяться зміни до 

законодавства, першою чергою до кримінального та кримінально- 

процесуального, щодо протидії міжнародному тероризму, корупції, 

наркобізнесу, торгівлі людьми та іншим злочинам, а отже норми 

транснаціонального кримінального права набувають вагомого значення у 

системі національного права. Інтернаціоналізація злочинності вимагає уніфікації 

національного права й взаємодії з міжнародним кримінальним правом. Значний 

науковий інтерес до цих проблем зумовлений необхідністю комплексного 

дослідження із формулюванням власної позиції автора щодо кожного 

проблемного питання.

Науково новими являються положення дисертації щодо юридичної оцінки 

існуючого в Україні правового механізму протидії транснаціональній 

злочинності, який виражений у нормативно-правовій базі, наявній інституційній 

структурі й міжнародному співробітництві по наданню взаємної правової 

допомоги. Дисертантом доведено необхідність удосконалення останнього.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що наведені наукові положення, 

висновки і пропозиції дисертанта є належним чином обґрунтованими, 

достовірними та містять елементи новизни. Вони мають важливе теоретичне і 

практичне значення, можуть бути використані в законотворчому процесі, в 

науково-дослідній роботі, а також навчальному процесі тощо.

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи. Позитивно оцінюючи 

здійснене В. В. Попком наукове дослідження концепції транснаціонального 

кримінального права, зазначимо, що йому властиві дискусійні аспекти, які



можуть бути уточнені під час прилюдного захисту дисертації.

1. Концепція транснаціонального кримінального права, запропонована 

автором, будується на його визначенні як підгалузі міжнародного кримінального 

права. Погоджуючись із можливістю такого визначення в цілому, бажано було б 

надати більш розгорнуту аргументацію такого висновку, а саме надати 

характеристику підгалузі права у загальнотеоретичному вимірі.

2. У першому розділі (с. 43) автор характеризує співвідношення між 

злочинністю діянь та їх караністю у міжнародному кримінальному праві й 

зазначає що «норми діючого міжнародного кримінального права практично 

ніколи не будуються за класичною для національного кримінального 

законодавства схемою: «диспозиція -  санкція». Важливою є думка автора щодо 

того, чи не існує протиріччя між нормами міжнародного кримінального права та 

транснаціонального кримінального права у цій частині та яку роль відіграє у 

цьому відношенні національне законодавство.

3. У підрозділі 6.3 автор, визначаючи роль Ради Європи у розвитку 

транснаціонального кримінального права, вдається до аналізу відповідних 

договорів Ради Європи та зазначає про чисельні джерела рекомендаційного 

характеру у цій сфері правовідносин. Проте залишається недостатньо 

висвітленим таке питання: у чому виявляється особлива роль Ради Європи у 

розвитку транснаціонального кримінального права як підгалузі міжнародного 

кримінального права? Адже договори, виділені автором традиційно згадуються і 

у наукових дослідженнях з міжнародного кримінального права.

4. Автор дисертаційної роботи наголошує, що головною відмінною 

особливістю транснаціонального кримінального права є взаємодія 

транснаціонального (міжнародного) та внутрішньодержавного (національного) 

кримінального права. Як автор оцінює стан такої взаємодії у договірному (не 

інституційному) аспекті співробітництва України з ЄЄ? Чи вважає автор у цьому 

сенсі ефективною Угоду про асоціацію України з ЄС, ратифіковану 16 вересня 

2014 року?



Висловлені зауваження носять уточнюючий та дискусійний характер і в 

цілому не зменшують наукову та практичну цінність положень, висновків і 

пропозицій, винесених автором на захист та сформульованих у висновках до 

роботи.

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях.

Основні наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційного 

дослідження містяться у монографії, відображені у 34 наукових публікаціях, з 

яких 21 статтю опубліковано у наукових фахових виданнях та 4 статті в 

іноземних фахових виданнях, які додатково відображають результати 

дослідження.

Сформульовані у дисертації положення, висновки і пропозиції з достатньою 

повнотою викладені у вказаних наукових публікаціях та одноосібній монографії. 

Повнота основних результатів дисертації відповідає встановленим для такого 

виду робіт вимогам. Кількість та обсяг публікацій, які розкривають основний 

зміст роботи, засвідчує достатній рівень випробування отриманих результатів.

Оцінка відповідності змісту автореферату і основних положень 

дисертації. Дисертаційне дослідження В.В. Попка являється актуальним з 

огляду на суспільні процеси та розвиток міжнародного права, містить наукову 

новизну й має суттєве теоретичне та методологічне значення для розвитку 

вітчизняної науки. Зміст дисертації повно та ґрунтовно відображається в 

авторефераті, в якому відбиті основні концептуальні положення дослідження. 

Дисертація, а також зміст автореферату відповідають вимогам Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами).

Загальний висновок. Дисертація В. В. Попка на тему «Транснаціональне 

кримінальне право: міжнародно-правові засади», подана на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук, є кваліфікаційною науковою працею, 

виконана особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису, 

який відповідає вимогам, встановленим у Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня



2013 року № 567 (зі змінами), а здобувач Вадим Вікторович ГТопко заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.11.- міжнародне право.
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.10 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

04119, м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 36/1

ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Попка Вадима Вікторовича на тему 

«Транснаціональне кримінальне право: міжнародно-правові засади», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -

Актуальність теми дослідження. Дисертаційна робота В. В. Попка викликає 

значний інтерес, тому що скільки існує людська цивілізація, стільки ж існує і проблема 

злочинності. Достатньо згадати біблійний сюжет про Каїна і Авеля. На сучасному етапі 

розвитку людства науково-технічна революція, революційні зміни у сфері інформаційно- 

комунікаційних технологій, з одного боку, зробили життя людей більш комфортним, 

зручним, швидкісним, а з іншого, дозволили злочинцям легко долати великі відстані і 

втручатись кібер методами в життєдіяльність державних структур, компаній, приватних 

осіб. Дійсно, світ став глобалізованим, а разом з тим й злочинність набула рис 

транснаціональності і глобалізованості. Професор H.A. Зелінська підкреслювала, що в 

умовах глобалізації злочинності внутрішньодержавне кримінальне право може й повинно 

бути піддане гармонізації; цього вимагають умови сучасного взаємопов’язаного і 

взаємозалежного світу. В. В. Попко правильно вказує, що по мірі інтернаціоналізації 

кримінальне право зосередилось на координації спільних зусиль держав у протидії 

злочинності, що значно розширило його концептуальні рамки. Міжнародна спільнота 

провела чітке розмежування щодо міжнародної політичної відповідальності держав й 

міжнародної кримінальної відповідальності окремих осіб. Були сформульовані принципи 

міжнародної кримінальної відповідальності й виділені в окрему групу злочини 

міжнародного характеру. При цьому варто підтримати висновок академіка НАН України 

Ю.С. Шемшученка, що об’єктивною закономірністю в умовах глобалізації є постійний 

процес зближення змісту правового регулювання і зовнішніх форм його вираження, 

запозичення зарубіжного досвіду, творче врахування позитивних рис правових систем

міжнародне право

інших країн.

Яідді*) п і.по «ол птй &  ся а р хів у
чаціомчишім vH№«D(:wteiy



Зазначені факти свідчать про необхідність суттєвої інтенсифікації та підвищення 

ефективності співробітництва держав світу, спрямованого на зниження рівня злочинності, 

як на національному, так і транснаціональному, глобальному рівні. Очевидним й те, що 

основою протидії держав транснаціональної злочинності повинно стати застосування 

засобів, передбачених міжнародним правом.

В цих умовах праці науковців, присвячені питанням створення нових та 

удосконалення існуючих міжнародно-правових механізмів забезпечення міждержавного 

співробітництва щодо боротьби з транснаціональними злочинами, мають стати 

дороговказом для відповідної діяльності урядів та законодавчих органів влади. Вважаємо, 

що дисертаційна робота В. В. Попка може стати однією з таких праць і є, безсумнівно, 

актуальною за своєю тематикою.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, що містяться у дисертації, повною мірою обґрунтовані, насамперед завдяки 

вдалому застосуванню автором основних загальнонаукових і спеціально-наукових методів 

пізнання, з-поміж яких -  історичний та порівняльно-правовий методи, метод системного 

та структурно-функціонального аналізу, формально-юридичний метод, логіко- 

семантичний метод, а також методи прогнозування і моделювання.

Дисертація складається зі вступу, шести розділів, що об’єднують 28 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатку. Зокрема, у розділі 1 аналізуються 

теоретико-методологічні засади дослідження транснаціонального кримінального права 

(с. 36-96 дисертації). Зокрема, дається оцінка міжнародному кримінальному праву як 

основі транснаціонального кримінального права і досліджуються тенденції розвитку цієї 

підгалузі. У першому розділі дисертації значна увага приділена методології наукового 

дослідження транснаціонального кримінального права. В. В. Попко правильно вімічає, 

що сучасна методологія наукового пізнання націлена на визначення об’єктивної підстави 

для формування тієї чи іншої галузі правової науки, наявності відокремленого предмета 

наукового пізнання, для того щоб сукупність знань про відповідну сферу політико- 

правової практики чи правової науки могла претендувати на статус галузі науки і була 

визнана у такій якості (с. 56). Варто виділити і проведений у підрозділі 1.4 розгляд 

процесу формування уявлень про транснаціональне кримінальне право, бо без аналізу 

історичного підґрунтя цієї підгалузі міжнародного кримінального права важко осмислити 

її сучасний стан (с. 80-92).

Другий розділ роботи присвячено дослідженню концепції транснаціонального
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кримінального права як підгалузі міжнародного кримінального права (с. 97-169). Ця 

частина дисертації містить положення про становлення основних концепцій та засад 

міжнародного кримінального права та його підгалузі -  транснаціонального кримінального 

права. Автор дисертації зазначає, що вчені розглядають міжнародне кримінальне право у 

широкому та вузькому значенні. У широкому сенсі міжнародне кримінальне право 

розуміється як галузь права у цілому, у вузькому — міжнародне матеріальне право. У 

системі міжнародного кримінального права виділяють пряму та непряму системи 

застосування, загальну та особливу частини, горизонтальну та вертикальну компоненти 

(с. 101). Вказані міркування надають можливість виокремлення у системі міжнародного 

кримінального права двох основних підгалузей права, що можуть розглядатися у 

вертикальному та горизонтальному аспектах: міжнародне кримінальне право stricto sensu 

(вертикальний аспект) і транснаціональне кримінальне право (горизонтальний аспект). 

При цьому виділення транснаціонального кримінального права у самостійну автономну 

частину відбулось нещодавно. Раніше питання, що охоплюються цією підгалуззю, 

розглядалися у контексті міжнародного кримінального права.

У розділі 3 автор ретельно досліджує принципи та систему джерел 

транснаціонального кримінального права (с. 170-250). В дисертації вірно відмічається, що 

відмінною рисою сучасного міжнародного кримінального права являється юридичне 

оформлення доволі великої кількості його принципів. В. В. Попко пише, що ці принципи 

виконують одночасно дві функції: а) сприяють стабілізації всього комплексу міжнародних 

відносин, обмежуючи їх певними нормативними рамками; б) закріплюють все нове, що 

з’являється у практиці суб’єктів міжнародного кримінального права, і таким способом 

сприяють їх розвитку. З таким висновком не можна не погодитись.

Також дисертант акцентує увагу на спеціальних принципах транснаціонального 

кримінального права, зміст яких обумовлений специфікою предмета і рівнем 

(міжнародний) регульованих відносин; політичними, економічними, соціальними 

умовами життя конкретної держави і якістю/рівнем взаємодії суверенних держав (с. 190).

Розглянуто місце джерел транснаціонального кримінального права у системі джерел 

міжнародного кримінального права. Серед них було досліджено універсальні і допоміжні 

джерела, акти й резолюції міжнародних організацій в якості джерела транснаціонального 

кримінального права. Звичайно, багато уваги приділено аналізу положень Конвенції ООН 

проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року (с. 234-248).

Четвертий розділ дисертації присвячений аналізу понятійно-категоріального апарату 

транснаціонального кримінального права (с. 251-322). Автор детально дослідив концепцію 

транснаціонального злочину як категорії міжнародного кримінального права. В. В. Попко
З



абсолютно коректно вказує, що категорія «транснаціональний злочин» не має в 

юриспруденції переконливого концептуального обґрунтування й однозначного 

тлумачення (с. 256). Це означає, що його внесок у розробку даної проблеми є актуальним і 

цінним в контексті розвитку української науки міжнародного права.

У розділі 5 розкрито міжнародно-правові засоби і механізм протидії 

транснаціональної злочинності (с. 322-394). Автор системно проаналізував проблему 

криміналізації транснаціональних протиправних діянь. В дисертації зазначається, що 

критеріями криміналізації є наступні важливі явища: 1) визнання поведінки особи як 

суспільно небезпечної й злочинної; 2) засудження такої поведінки громадською 

спільнотою, оскільки вона суперечить моральним принципам і цінностям; 3) необхідність 

застосування до винної особи покарання й інших заходів примусу; 4) встановлення 

покарання щодо винної особи спрямоване на забезпечення превентивних дій. 

Необхідність криміналізації обумовлена високим рівнем суспільної небезпеки 

транснаціональних злочинних діянь й необхідністю усунення прогалин у законодавстві (с. 

323). Цінним елементом дисертаційного дослідження В. В. Попка є аналіз криміналізації 

транснаціонального злочину відмивання доходів від злочинної діяльності. Зроблено це на 

підставі вивчення положень Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р. Вказаний транснаціональний злочин нині є дуже поширеним и дуже 

небезпечним для держав і суспільства. Дисертант вірно підкреслює, що нормативні 

приписи Конвенції 2000 р. націлені на забезпечення того, щоб адміністративні, 

регулюючі, правоохоронні й інші органи, які ведуть боротьбу з відмиванням коштів (у 

тому числі, коли це відповідає внутрішньому законодавству, і судові органи), були здатні 

здійснювати співробітництво й обмін інформацією на національному і міжнародному 

рівнях на умовах, що встановлюються її внутрішнім законодавством, і з цією метою 

розглядається питання про заснування підрозділу з фінансової оперативної інформації, що 

буде діяти як національний центр для збору, аналізу і поширення інформації, що 

стосується можливих випадків відмивання коштів (с. 330-331).

Розділ 6 дисертаційної роботи містить дослідження міжнародних інституційних 

механізмів забезпечення міждержавного співробітництва щодо боротьби з 

транснаціональною злочинністю (с. 395-496). Зрозуміло, що центральне місце у цьому 

дослідженні займає роль Організації Об’єднаних Націй у формуванні й розвитку 

транснаціонального кримінального права. Підсумовуючи, дисертант правильно відзначає, 

що ООН та її структури здійснюють суттєвий прямий та опосередкований вплив на 

розвиток транснаціонального кримінального права. Універсальний характер діяльності 

ООН обумовлює правотворчу та організаційну роль Організації у розробці й ухваленні
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міжнародно-правових актів, у першу чергу універсальних конвенцій, скликанні конгресів, 

конференцій та інших форумів, діяльність яких спрямована на розвиток міжнародного 

кримінального права та попередження злочинності (с. 407).

Цікавим є підрозділ 6.4., присвячений аналізу діяльності Інтерпола, Європола та 

інших міжнародних організацій і органів з питань співробітництва у протидії 

транснаціональній злочинності та формуванні транснаціонального кримінального права. 

Звичайно, В. В. Попко не міг обійти стороною проблему участі України в 

імплементаційному механізмі конвенційного регулювання транснаціональних 

кримінальних відносин (підрозділ 6.6.). Заключний параграф дисертації присвячено 

аналізу організаційно-інституційній діяльності України у протидії транснаціональній 

злочинності (с. 483-496).

Розгляд структурних частин дисертації дає змогу стверджувати про чіткість, 

послідовність та логічність структури дисертаційної роботи, достовірність викладення 

матеріалу, що сприяло досягненню визначених здобувачем цілей і завдань дослідження.

Достовірність одержаних результатів. Достовірність одержаних результатів 

обумовлена зверненням здобувана до широкої джерельної бази, зокрема двосторонніх та 

багатосторонніх міжнародних договорів, актів міжнародних організацій та внутрішнього 

законодавства, рішень міжнародних судових установ, дипломатичних документів. 3- 

поміж наукових доробків було проаналізовано праці у сфері міжнародного права, 

кримінального права, кримінології та інших галузей права. Загалом, перелік використаних 

джерел становить 569 найменувань українською, англійською, іспанською, німецькою, 

польською, російською, румунською, французькою мовами.

Завдяки ґрунтовному розгляду цих джерел при застосуванні сучасних методів 

наукового пізнання дисертанту вдалось розкрити сутність транснаціонального 

кримінального права, з’ясувати його місце в системі міжнародного права, виявити 

особливості та проблеми міжнародно-правового регулювання відносин держав з усього 

комплексу питань, пов’язаних з протидією транснаціональним злочинам. У підсумку, було 

вироблено комплекс пропозицій щодо шляхів розвитку сучасних міжнародних договірних 

та інституційних механізмів регулювання відносин держав щодо координації зусиль з 

боротьби з транснаціональною злочинністю.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна робота 

В. В. Попка є першим спеціальним дослідженням усього комплексу проблем міжнародно- 

правового регулювання відносин, пов’язаних з протидією транснаціональної злочинності.

Слід позитивно оцінити висновки автора, що реалізація норм транснаціонального 

кримінального права, при дотриманні відповідної процедури, відбувається через
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трансформацію національного законодавства шляхом криміналізації транснаціональних 

злочинів та пеналізації, тобто призначення національними судами покарання за 

міжнародні злочини. Норми транснаціонального кримінального права реалізуються 

виключно через застосування норм внутрішньодержавного кримінального права та 

процесу національними правоохоронними органами, у той час як норми міжнародного 

кримінального права можуть бути застосовані й міжнародними судовими органами, 

зокрема Міжнародним кримінальним судом на підставі Римського статуту від 17 липня 

1998 р. (с. 31 автореферату); криміналізація транснаціональних протиправних діянь є 

необхідним елементом кримінальної політики й визначає підставу кримінально-правових 

заборон, допустимість, можливість і доцільність визнання суспільно небезпечного діяння 

злочинним і караним. Вона відбувається на підставі міжнародних та регіональних 

конвенцій шляхом прийняття державами обов’язкових або рекомендованих стандартів 

криміналізації транснаціонально-небезпечних діянь (с. 33 автореферату).

Окремо відзначимо висновок щодо поняття «взаємна правова допомога держав», 

яка є самостійною категорією міжнародного кримінального права у механізмі 

міждержавного співробітництва, яка передбачена також нормами транснаціонального 

кримінального права й полягає у взаємоузгоджених діях, визнаних міжнародною 

спільнотою. Згідно міжнародно-правових актів та рішень компетентних органів та 

організацій взаємна правова допомога, що є системним явищем, може надаватися при 

здійсненні слідчих, процесуальних дій, конфіскації майна, надання й обміну інформацією 

та інших ситуаціях (с. 34 автореферату).

Крім того, запропоновано власну концепцію транснаціонального кримінального 

права, як підгалузі міжнародного кримінального права; визначено, що особливістю 

суб’єктного складу у транснаціональному кримінальному праві є наявність колективних 

суб’єктів злочину -  організованих злочинних спільнот, які різняться за розмірами, сферам 

спеціалізації, територією дії й іншим параметрам, проте основним суб’єктом 

транснаціонального злочину є індивід (фізична особа); доведено, що транснаціональний 

злочин є міжнародним по характеристиці злочинної діяльності (транснаціональності) 

суб’єктів, що беруть у ній участь й національним за характером кримінально-правової 

заборони (криміналізації діяння), що передбачає множинність юрисдикцій (дві й більше).

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Теоретичне значення 

результатів дисертаційного дослідження В. В. Попка бачимо у тому, що сформульовані в 

ньому висновки та окремі положення, які є творчим внеском автора, сприяють 

подальшому розвитку науки міжнародного права. Практичне значення одержаних 

результатів, у свою чергу, полягає у можливості їхнього застосування в кількох напрямах.
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Так, у науково-дослідній сфері положення дисертації можуть сприяти подальшому 

вивченню проблем міжнародного кримінального права та транснаціонального 

кримінального права, а також окремих його інститутів; у навчально-методичному процесі 

-  можуть бути використані під час вивчення таких наукових дисциплін як «Міжнародне 

право», «Міжнародне кримінальне право», «Порівняльне кримінальне право», 

«Транснаціональне кримінальне право» у вищих навчальних закладах, підготовки 

відповідних розділів підручників і навчальних посібників; у практичній сфері -  для 

діяльності державних органів України щодо створення нових і вдосконаленні існуючих 

міжнародних договірно-правових та інституційних механізмів у сфері протидії 

транснаціональної злочинності.

Повнота викладення у публікаціях положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Основні теоретичні положення й висновки дисертаційного 

дослідження В. В. Попка відображені в у 34 наукових публікаціях (загальним обсягом 

41,74 авт. арк.), у тому числі: одна одноосібна монографія (18 авт. арк.); 21 наукова стаття 

(4 статті у наукових фахових виданнях України, 13 статей у наукових фахових виданнях 

України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних та 4 статті -  в іноземних 

фахових виданнях); один підручник у співавторстві (1,5 авт. арк. належить особисто 

автору); 11 тез доповідей на науково-практичних конференціях, круглих столах (с. 35-39 

автореферату). Зміст вказаних наукових праць свідчить про достатню повноту викладення 

сформульованих у дисертації положень, висновків і пропозицій, її відповідність 

встановленим вимогам. Автореферат дисертації відповідає її змісту та відображає основні 

результати наукового дослідження.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Попри загальну позитивну 

оцінку представленої дисертації, їй властиві деякі спірні моменти і положення, які 

потребують уточнення:

1. На с. 24 дисертант пише: «Для встановлення всебічності дослідження, 

обґрунтованості та об’єктивності наукових положень автор використав систему методів 

дослідження, що складають основу методологічної науки...» Навряд чи можна 

погодиться, що існує методологічна наука, прийнято вести мову про методологію науки в 

цілому чи певних галузей науки, а термін «методологічна наука», на нашу думку, не є 

коректним.

2. У рубриці «Методи дослідження» необхідно було чітко визначити загальнонаукові 

і спеціальні методи і надати їх більш широкий спектр, тим більше, що цьому питанню 

присвячено цілий параграф 1.2 дисертації.



3. Не можна погодиться, що В. В. Попко вперше «запропоновано концепцію 

транснаціонального кримінального права, як підгалузі міжнародного кримінального 

права» (с. 25). Відомо, що професор Н. А. Зелінська широко використовувала цей термін і 

розробляла концепцію транснаціонального кримінального права (див.: Зелинская Н. А. 

Транснациональное уголовное право: понятие, система, тенденции развития / H. A. 

Зелинская // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. 

Казанського : матер, третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2-3 листопада 2012 р.) / відп. 

за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». Одеса : Фенікс, 2012. С. 663-667.

4. Аналізуючи стан та розвиток уявлень про транснаціональне кримінальне право, 

(підрозділ 1.4), чомусь поза увагою автора залишилась важлива така монографія: 

Горяйнов К. К., Исиченко А. П., Кондратюк JL В. Транснациональная преступность: 

проблемы и пути их решения: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 1997. 260 с.

5. При дослідженні проблеми тероризму і міжнародних терористичних організацій 

варто було б долучити до аналізу наукові праці відомого українського фахівця цієї галузі, 

професора В. Ф. Антипенка (Современный терроризм: состояние и возможности его 

упреждения (криминологическое исследование, 1998; Тероризм: кримінологічна та 

кримінально-правова характеристика, 1999; Борьба с современным терроризмом: 

международно-правовые подходы, 2002; Теории мирового развития и 

антитеррористическое право. Логика сопрягаемости, 2007; Оптимізація 

антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції, 2008; 

Антитеррористическая система государства, 2009; Международная криминология: опыт 

исследования терроризма, 2011; Конфликтология в международном 

антитеррористическом правотворчестве, 2014; International criminology. The experience of 

the research of terrorism, 2015).

6. При вивченні проблеми відповідальності юридичних осіб варто було б здійснити 

аналіз норм українського законодавства та практики його застосування. Тим більше, що з

З вересня 2014 р. набули чинності зміни до кримінального законодавства, якими 

вводиться новий вид кримінальної відповідальності -  кримінальна відповідальність 

юридичних осіб у вигляді застосування заходів кримінально-правового характеру. 

Відповідні зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України 

внесені Верховною Радою України шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності 

юридичних осіб» від 23 травня 2013 р. № 314-VII.



7. У Розділі 6 дисертації В. В. Попко аналізує роль ООН, Ради Європи, Інтерполу, 

Європолу та інших міжнародних організацій й органів у боротьбі з транснаціональної 

злочинністю. Разом з тим, було б цікавим і з наукової, і з практичної точки зору дізнатись 

відповідь дисертанта на питання: Чому ця боротьба йде на рівних і, на жаль, ми не 

спостерігаємо перемоги над транснаціональними злочинами? Чого тут не вистачає: нових 

норм міжнародного права, більш ефективного національного законодавства, досконалішої 

інституційної системи чи чогось іншого?

Висловлені зауваження не впливають на загальну високу оцінку дисертаційної 

роботи В. В. Попка, а радше є спонуканням до подальшої наукової роботи здобувача та 

поглиблення досліджень за обраною тематикою.

Висновок. Провівши аналіз змісту дисертації та праць В. В. Попка, опублікованих за 

темою дослідження, вважаємо, що дисертаційна робота «Транснаціональне кримінальне 

право: міжнародно-правові засади» є завершеним самостійним дослідженням,

присвяченим актуальним проблемам міжнародного права, виконана особисто здобувачем 

у вигляді підготовленого рукопису, відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12 та 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.07.2013 р. №567, з наступними змінами, а її автор, Попко Вадим Вікторович 

заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.
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відділу дослідження міжнародної 

податкової конкуренції 

НДІ фіскальної політики 

Університету ДФС України

31 серпня 2020 р.

Відді/і Пілоьихіпгар ' 
Київського  національної о'1го Н&4іонадьноіо уніеяоом .й 

імені іараса Шевченка

ІІЛ ЛІЯПйцОТгв? ''я .,пуш'
П н а ,.і ,... .................  "КЧІВЙООиі0Ц(



Спеціалізованій вченій раді Д  26.001.10 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 

Попка Вадима Вікторовича 
на тему «Транснаціональне кримінальне право: міжнародно-правові 

засади», подану на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -міжнародне право

Актуальність теми дисертаційної роботи. Сучасні міграційні та 
інтеграційні процеси, поряд з очевидними перевагами, спричиняють й критичні 
виклики планетарного масштабу - від швидкого поширення пандемії до 
активізації транснаціональної злочинності. Ефективне реагування на такі 
виклики з метою попередження, протидії та усунення негативних наслідків 
потребує спільних зусиль міжнародної спільноти та узгоджених дій на 
національному рівні у відповідності до міжнародних стандартів. Це обумовлює 
своєчасність та актуальність дисертаційного дослідження транснаціонального 
кримінального права, адже правові аспекти становлення, еволюції та 
перспективного розвитку правових механізмів протидії міжнародній 
злочинності потребують комплексного, концептуального та поглибленого 
осмислення.

У наш час в Україні, як й в інших державах, вносяться зміни до 
законодавства, у першу чергу кримінального та кримінально-процесуального, 
щодо протидії міжнародному тероризму, корупції, наркобізнесу, торгівлі 
людьми та іншим злочинам, а отже норми транснаціонального кримінального 
права набувають вагомого значення у системі національного права. 
Інтернаціоналізація злочинності вимагає уніфікації національного права й 
взаємодії з міжнародним кримінальним правом. Хоча дисертаційна робота - це, 
насамперед, наукове дослідження теоретичних основ транснаціонального 
кримінального права, однак вона має вагоме практичне значення щодо розробки 
нових правових норм, правореалізаційної практики та внесення змін до 
законодавства України.

Актуальність даного дослідження підтверджується й на міжнародному 
зівні, зокрема увагою до означених проблем щодо протидії міжнародній 
шочинності діяльністю міжнародних організацій, зокрема ООН та конгресів у 
замках якої вони скликаються, Ради Європи та інших інституцій, а також 
дослідженнями зарубіжних вчених.

Звертаємо увагу й на те, що робота виконана у межах наукової теми 
нституту міжнародних відносин «Асоціація як новий формат відносин України 
з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний 
аспекти» (№ 16БФ048-01), що є невід’ємною складовою Комплексної наукової 
програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Ступінь обґрунтованості та наукова новизна наукових положень, 
висновків, рекомендацій, сформульованих у дисертації. Постановка мети, 
сформульовані завдання дисертації, хід їх вирішення засвідчують наукову 
новизну роботи і визначають її як одну із перших спроб на дисертаційному рівні 
дослідити міжнародно-правові засади транснаціонального кримінального права. 
Дисертант досконало володіє матеріалом, відчувається ґрунтовне опрацювання 
джерел та володіння сучасною методологією наукового дослідження. Крім того, 
дисертація відзначається послідовністю, взаємозумовленістю концепції та 
результатів, цікавим змістовним матеріалом та аргументованістю. Представлене 
дослідження, виконане в межах міжнародного права, ґрунтується на вправному 
використанні автором засад та категоріального апарату кримінального права та 
процесу, а також постулатів загальної теорії права (теоретичних конструкцій 
правопорушення та юридичної відповідальності, правовідносин, джерел права, 
системи права та її структурних елементів, механізму правового регулювання 
суспільних відносин та ін.).

Особливістю дисертаційної роботи є те, що у першому розділі здійснено 
аналіз теоретико-методологічних засад дослідження транснаціонального 
кримінального права (с. 53-67), визначено, що фундаментальною основою 
транснаціонального кримінального права являється міжнародне кримінальне 
право, яке розвивається за певними тенденціями (с. 34-53), виявлено суспільні 
передумови транснаціонального кримінального права (с. 67-77), показано як 
відбувалось формування наукових уявлень у цій сфері (с. 77-89). У другому 
розділі з’ясована концепція транснаціонального кримінального права як 
підгалузі міжнародного кримінального права, визначено предмет, систему, 
особливості та дана характеристика суб’єктів -  учасників транснаціональних 
відносин (с. 94-142). Реалізація завдань цієї підгалузі закономірно вимагає 
характеристики національної кримінальної юрисдикції (142-162). Третій розділ 
спрямований на визначення системи принципів та джерел транснаціонального 
кримінального права (с. 166-229), пріоритетне значення серед яких має 
Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. (с. 
229-243). Четвертий розділ містить всебічний та ґрунтовний аналіз 
транснаціонального злочину, його ознак, видів, складу та визначається 
відповідальність суб’єктів транснаціонального злочину (с. 246-311). Особливої 
уваги заслуговує п’ятий розділ дисертації, у якому розкриваються міжнародно- 
правові засоби і механізм протидії транснаціональній злочинності: 
криміналізація транснаціональних діянь та особливості кримінального 
переслідування злочинців, видача підозрюваних, обвинувачених, а також 
передача засуджених осіб, захист свідків, допомога потерпілим особам, а також 
місце взаємної правової допомоги у механізмі протидії транснаціональній 
злочинності (с. 316-384). Суттєве значення для всебічного розкриття концепції 
транснаціонального кримінального права має шостий розділ, у якому виявлена 
роль ООН, Ради Європи, Євросоюзу та інших міжнародних організацій у 
протидії й запобіганні транснаціональній злочинності, а також з’ясовуються 
теоретико-правові засади міжнародного співробітництва України та 
імплементаційний механізм конвенційного регулювання транснаціональних 
кримінальних відносин (с. 387-483). Даний аналіз щодо України має неабияке 
практичне значення у зв’язку з необхідністю удосконалення кримінального



законодавства у частині протидії транснаціональній організованій злочинності. 
Із зазначеного випливає, що розділи дисертації пов’язані внутрішньою логікою 
й послідовністю викладення думок.

Також зауважимо, що сформульовані в дисертації наукові положення, 
висновки та рекомендації пропонуються як результат критичної оцінки 
численних наукових джерел, ретельного науково-професійного аналізу 
законодавства України та іноземних держав, чинних міжнародно-правових актів, 
та судової практики. Тому переважна більшість наукових положень та висновків 
сприймаються як добре обґрунтовані, виважені і видаються переконливими. 
Результати дисертаційної роботи свідчать про глибоке вивчення і ґрунтовний 
аналіз автором досліджуваної концепції транснаціонального кримінального 
права, власне бачення шляхів розв’язання проблем, які виникають у 
криміналістичному процесі, спрямованому на забезпечення неупередженого 
розгляду справи. Робота виконана на високому науково-теоретичному і 
методичному рівні, свідчить про високий рівень освіченості і грамотності її 
автора.

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи не викликає сумніву, 
оскільки вона є першим в Україні комплексним науковим дослідженням 
теоретичних та практичних основ транснаціонального кримінального права з 
позиції обґрунтування цієї системи як підгалузі права, що має свій предмет й 
методи правового регулювання, структуру та суб’єктів відповідальності. 
Дослідивши методологічну та емпіричну базу дослідження В.В. Попка, можна 
зробити висновок про те, що отримані ним результати мають наукову новизну та 
є науково обґрунтованими.

Так, запропоноване дисертантом доктринальне тлумачення поняття 
транснаціонального кримінального права, що являє собою відносно автономну 
підгалузь міжнародного кримінального права, яка входить в систему 
міжнародного права, включає принципи і міжнародно-правові норми, що 
визначають злочинність діяння і межі відповідальності за його вчинення, а також 
регламентують питання співробітництва держав з метою протидії 
транснаціональній злочинності є новим та заслуговує на визнання у науковому 
та практичному плані. Автор пропонує згрупувати норми транснаціонального 
кримінального права у декілька блоків (підсистем) -  матеріальне право, 
кримінально-процесуальне право, кримінально-превентивне право, також до цієї 
сфери він відносить норми кримінально-виконавчої сфери.

Заслуговує на увагу теоретична аргументація понятійно-категоріального 
апарату міжнародного кримінального права в частині транснаціональних 
відносин злочинності. Науково обґрунтованими являються висновки автора 
щодо концепції транснаціонального злочину, його ознак, видів, складу елементів 
злочину, криміналізації транснаціональних злочинів у національному 
законодавстві та їх пеналізацію. Автор системно відтворює розвиток наукових 
уявлень щодо трансформації міжнародного злочину у транснаціональний, 
виявляє спільні й особливі риси екстрадиційного, конвенційного, 
транскордонного та інших видів злочинів, надає характеристику 
транснаціонального злочину, виходячи з концепції транснаціональності як вона 
тлумачиться у Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 
злочинності 2000 р.



Привертає увагу проведене автором дослідження суперечливих 
глобалізаційних процесів та їх впливу на розвиток транснаціональної 
злочинності у контексті трансформації політичних, економічних, ідеологічних й 
інформаційних факторів. Автор ґрунтовно показує роль Організації Об’єднаних 
Націй, Ради Європи, Інтерполу та Європолу й інших міжнародних організації у 
механізмі протидії транснаціональній злочинності, значення конгресів ООН та 
інших форумів у сфері попередження міжнародної злочинності та іншій 
діяльності. На особливу увагу заслуговують висновки дисертанта щодо 
необхідності реалізації норм транснаціонального кримінального права у 
національній кримінальній юрисдикції, у першу чергу в національному праві 
України.

Хоча дисертаційна робота В.В. Попка присвячена розробці 
фундаментальних положень транснаціонального кримінального права, вона 
містить ряд положень, які мають практичне значення. У роботі містяться 
відповідні листи з Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 
національних меншин і міжнаціональних відносин щодо практичного 
впровадження результатів дисертаційного дослідження, а також Адвокатського 
Об’єднання «LCF Law Group», співробітники якого під час підготовки до 
судових дебатів використовують механізми міжнародної взаємодії України по 
протидії транснаціональній організованій злочинності з такими організаціями як 
ООН, Рада Європи, Інтерпол та Європол.

Крім того, матеріали дисертаційного дослідженні В.В. Попка 
використовуються у навчальному процесі у рамках відповідних навчальних 
курсів, що підтверджується актом впровадження Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Підсумовуючи викладене, дійдемо висновку про те, що наведені наукові 
положення, висновки і пропозиції дисертанта є належним чином 
обґрунтованими, достовірними та містять елементи новизни. Вони мають 
важливе теоретичне і практичне значення, можуть бути використані в 
законотворчому процесі, в науково-дослідній роботі, а також навчальному 
процесі тощо.

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи. Позитивно оцінюючи 
здійснене В.В. Попком науково-практичне дослідження концепцій 
транснаціонального кримінального права, зазначимо, що як й будь-яке наукове 
дослідження дисертація містить дискусійні аспекти, окремі стилістичні огріхи, 
термінологічні неточності, а деякі положення роботи потребують уточнення під 
час прилюдного захисту роботи.

1. Передовсім викликають зауваження та потребують додаткової 
аргументації висновки автора, які стосуються джерел транснаціонального 
кримінального права.

По-перше, під джерелом транснаціонального кримінального права автор 
пропанує розуміти «юридичне джерело права, яке являється у формальному 
сенсі результатом нормотворчої чи правозастосовної діяльності, основною 
ознакою якого являється його імперативний, а не рекомендаційний характер для 
застосування права» (с. 243). З таким твердженням важко погодитись, адже, з



одного боку, джерело права -  це завжди результат нормотворчої діяльності 
уповноважених суб’єктів, навіть якщо нормотворчість виступає неосновною 
правовою формою їх діяльності (так, судова практика, що визнається 
допоміжним джерелом права, є результатом саме судовою правотворчості). З 
другого боку, автор стверджує, що «систему джерел транснаціонального 
кримінального права утворюють загальноприйняті універсальні джерела 
(принципи міжнародного права, договори (конвенції), міжнародні звичаї) та 
допоміжні джерела (резолюції міжнародних організацій, рішення міжнародних 
судових інстанцій та судова практика, національне законодавство) (с. 244 та ін.). 
Загальновідомо, що останні належать до «м’якого права», і мають переважно 
«переконливий», а не імперативний характер. Такий підхід знаходить 
підтвердження у самі роботі. Так, на с. 422 дисертації зазначається, що 
інституційними органами Ради Європи прийнято більше 150 актів 
рекомендаційного характеру (тут і далі курсив наш -  Г.Х.), що мають 
безпосереднє відношення до правоохоронної діяльності.

По-друге, у дисертації автор неодноразово наголошує, що акти 
національного законодавства належать до джерел транснаціонального 
кримінального права, яке, як послідовно доводиться в роботі, є «підгалуззю 
міжнародного кримінального права». При цьому, визначаючи предмет 
дослідження, автор відносить до нього «міжнародно-правові норми, що 
складають систему транснаціонального кримінального права у єдності 
структурних елементів, й містяться у джерелах, зокрема конвенціях, статутах, 
резолюціях, рекомендаціях та ін., а також актах національного права» (с. 23).

Доводячи цей висновок, автор справедливо стверджує, що реалізація норм 
транснаціонального кримінального права, при дотриманні відповідної 
процедури, відбувається через трансформацію національного законодавства 
шляхом криміналізації транснаціональних злочинів та пеналізації, тобто 
призначення національними судами покарання за міжнародні злочини» (с. 491). 
Відповідно, у випадку вчинення транснаціонального злочину рішення (вирок) 
виноситься на підставі національного законодавства» (с. 493).

Однак ця характерна властивість транснаціонального кримінального права 
навряд чи дозволяє стверджувати, що відповідні національні акти кримінального 
законодавства належать до джерел міжнародного права та містять міжнародно- 
правові норми, адже вони є саме результатом трасформації норм 
транснаціонального кримінального права у національну правову систему. 
Визнання актів національного законодавства джерелом транснаціонального 
кримінального права не лише не узгоджується із твердженням автора про 
«формування системи джерел транснаціонального кримінального права на 
основі фундаментальних основ міжнародного кримінального права, що 
визначені у статті 38 Статуту Міжнародного суду ООН (універсальні й 
допоміжні джерела)» (с. 492), яка не містить згадки про акти національного 
законодавства, а й породжує численні похідні питання. Зокрема, чи кримінальні 
закони країн належать до джерел транснаціонального кримінального права 
повністю, або лише в частині приписів, які криміналізують транснаціональні 
злочини (якщо так, як «вичленити» ці приписи, коли єдиний уніфікований 
«каталог» таких злочинів відсутній); яку роль відіграють відповідні акти 
національного законодавства як джерела транснаціонального кримінального



права для інших країн, нарешті, чи не призводить такий висновок до 
«розмивання меж» між системами міжнародного та національного права, які 
безумовно тісно взаємодіють, але мають свої особливості? Ці особливості 
джерел транснаціонального кримінального права потребують належного 
роз’яснення під час прилюдного захисту.

2. Окремі зауваження викликає позиція автора щодо суб’єктів 
транснаціонального кримінального права. Так, автор обґрунтовує висновок, що 
«суб’єктами транснаціонального кримінального права являються суб’єкти 
злочину, тобто індивідуальні та колективні особи, статус і дії яких визначено 
нормами міжнародного кримінального права» (с. 164). Очевидно, що ці суб’єкти 
належать до «суб'єктів транснаціонального злочину», адже сам автор цілком 
справедливо наголошує на розмежуванні понять «суб'єкт міжнародного права», 
«суб'єкт правопорушення», «суб'єкт міжнародного правопорушення», а також 
«суб'єкт транснаціонального злочину». Разом з тим, видається, що до суб’єктів 
транснаціонального кримінального права належать також «традиційні» суб’єкти 
міжнародного права -  держави та відповідні міжнародні організації й їх органи.

Слід цілком погодитись з автором, що держава не може бути суб'єктом 
транснаціонального злочину, адже правопорушення держав, що випливають із 
імперативних норм загального міжнародного права, розглядаються 
міжнародною спільнотою як серйозні порушення міжнародних зобов’язань й 
передбачають певні санкції (с. 140). Проте «традиційні» суб’єкти міжнародного 
права можуть виступати суб’єктами транснаціонального кримінального права, 
адже, як наголошує автор, до предмету правового регулювання останнього 
належать дві групи суспільних відносин: 1) суспільні відносини, що виникають 
з приводу вчинення суб’єктом транснаціонального злочину, злочинність якого 
визначена у міжнародно-правових актах і внутрішньодержавному законодавстві 
та 2) міжнародне співробітництво між державами та міжнародними 
організаціями у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності (с. 
489, 490).

Також під час прилюдного захисту було б доцільно викласти авторську 
позицію щодо визнання юридичних осіб суб’єктом транснаціонального злочину 
з точки зору принципу індивідуальної кримінальної відповідальності. Юридичні 
особи визнаються суб’єктами злочинів у кримінальному праві низки іноземних 
держав, зокрема в СІЛА, Франції, Великій Британії тощо. Однак серед науковців 
все ще тривають дискусії навколо питання кримінально-правового статусу 
такого суб’єкта злочину, причинно-наслідкового зв’язку і вини юридичної 
особи. Відповідні новели кримінального законодавства України, які передовсім 
стосувались транснаціональних злочинів, були сприйняті неоднозначно 
юридичною спільнотою та викликали критику з точку зору доктрини 
кримінального права.

3. Певні сумніви викликають окремі висновки автора щодо характеристики 
транснаціонального злочину з урахуванням категоріального апарату теорії 
кримінального права. Так, у підрозділі 4.3. «Кваліфікуючі ознаки складу 
транснаціонального злочину» визначаються його особливості (риси відмінності). 
Разом з тим у теорії кримінального права такі ознаки мають інше значення: за 
допомогою кваліфікуючих ознак конструюється так званий кваліфікований склад 
злочину, який характеризується суттєво зміненим, підвищеним рівнем суспільної



небезпеки порівняно з основним складом.
На с. 312 автор стверджує, що «багатоаспектність транснаціонального 

злочину є підставою для визначення його злочином міжнародного характеру, 
конвенційним, екстрадиційним, таким, що посягає на економічну складову 
суспільних відносин». Однак при подальшій характеристиці демонструється 
широкий спектр транснаціональних злочинів, які далеко не обмежуються 
посяганням на суспільні відносити економічного характеру.

Під час публічно захисту також доцільно озвучити рекомендації автора 
щодо трансформації транснаціональних злочинів у національне кримінальне 
законодавство, адже не завжди пряме запозичення міжнародно-правових 
формулювань є доречним, і може спричиняти внутрішні суперечності у 
національному кримінально-правовому регулюванні.

4. У дисертації В.В. Попка недостатньо відображається стан правового 
регулювання транснаціональних кримінальних відносин у праві Європейського 
Союзу, проте автор уважно розкриває питання діяльності Європолу, значення 
Європейського ордеру на арешт та його особливості.

5. До недоліків роботи можна віднести й те, що автором недостатня увага 
приділена практичному досвіду протидії транснаціональним злочинам, зокрема 
в Україні, проте, на користь автора відмітимо, що об’єктивно існує відсутність 
широкої практики розгляду та вирішення справ щодо транснаціональних 
злочинів у національних судах.

Висловлені зауваження носять уточнюючий та дискусійний характер і в 
цілому не зменшують наукову та практичну цінність положень, висновків і 
пропозицій, винесених автором на захист та сформульованих у висновках до 
роботи.

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях.
Основні наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційного 
дослідження містяться у монографії, яка отримала схвальні відгуки, а також 
відображені в наукових публікаціях, з яких 17 наукових статей опубліковано у 
наукових фахових виданнях України, 4 статті - в іноземних фахових виданнях, 
інші 11 публікацій додатково відображають результати дослідження.

Сформульовані у дисертації положення, висновки і пропозиції з достатньою 
повнотою викладені у вказаних наукових публікаціях та одноосібній монографії. 
Повнота викладу основних результатів дисертації відповідає встановленим для 
такого виду робіт вимогам. Кількість та обсяг публікацій, які розкривають 
основний зміст роботи, засвідчує достатній рівень випробування отриманих 
результатів.

Оцінка відповідності змісту автореферату і основних положень 
дисертації. Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації; 
автореферат та докторська дисертація відповідають вимогам законодавства 
щодо написання та опублікування таких робіт. Зміст автореферату методично і 
концептуально цілісний, має науковий виклад, в цілому позбавлений однобічних 
чи категоричних висновків та відповідає вимогам Порядку присудження 
наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
24 липня 2013 року № 567 (зі змінами).



Загальний висновок. Дисертація В.В. Попка на тему «Транснаціональне 
кримінальне право: міжнародно-правові засади», подана на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук, є кваліфікаційною науковою працею, 
виконана особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису, 
який відповідає вимогам, встановленим у Порядку присудження наукових 
ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2013 року № 567 (із змінами).

Попко Вадим Вікторович заслуговує на присудження йому наукового 
ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11. -  міжнародне 
право.
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