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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Питання протидії транснаціональній 

злочинності нині займає одне з головних місць серед найбільш актуальних та 

важливих проблем сучасного міжнародного кримінального права. Наприкінці XX – 

початку XXI ст. зусилля міжнародної спільноти спрямовуються на розробку й 

прийняття кримінально-процесуальних норм у сфері протидії міжнародному 

тероризму, організованій злочинності та іншим формам транснаціональної 

небезпеки. З цією метою активно ухвалюються міжнародні конвенції, приймаються 

резолюції й рекомендації, скликаються міжнародні форуми й конгреси, 

активізується діяльність міжнародних організацій, що здійснюють вагомий внесок у 

розробку міжнародних норм по протидії транснаціональній злочинності. Останні 

десятиліття ХХ ст. довели, що проблема глобалізації злочинності не може бути 

вирішена в рамках обмежених національно-державних засобів і методів. Одночасно 

з практичною реалізацією такого співробітництва багато у чому стали запитувані й 

наукові дослідження у даній сфері, одним з яких у доктрині міжнародного права 

являється вивчення різних аспектів транснаціонального кримінального права. 

Надзвичайна важливість транснаціонального кримінального права для існування 

сучасного світового правопорядку в умовах глобалізації й для збереження й 

розвитку міжнародного права зумовили вибір теми дослідження. 

Не дивлячись на велику кількість ухвалених на міжнародному рівні 

антикримінальних конвенцій (універсальних та регіональних), яких у наш час 

нараховується більше сотні, спрямованість діяльності Організації Об’єднаних Націй, 

Ради Європи, Європейського Союзу на протидію злочинності, тероризму, корупції, 

наркобізнесу, відмиванню «брудних» коштів, проведення постійної роботи по 

впровадженню міжнародних стандартів відправлення правосуддя, роботи поліції, 

виконання покарань й поводження з правопорушниками, правове регулювання 

відносин у цій сфері не є досконалим: стрімко зростає міжнародна злочинність, 

урізноманітнюються форми й види транснаціональних злочинів та розширюються їх 

географічні кордони, а також спостерігається недостатній рівень впровадження й 

імплементації міжнародно-правових норм у національне законодавство.  

Враховуючи, що у наш час жодна країна не може самостійно успішно 

справитися із зростанням міжнародної злочинності, світова спільнота прийняла ряд 

угод у цьому напрямку, однією з яких являється Конвенція Організації Об’єднаних 

Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. 

(Палермо, Італія) та протоколи, що її доповнюють. Транснаціональна злочинність 

стала предметом обговорення на конгресах та сесіях Генеральної Асамблеї ООН, 

засіданнях Комісії міжнародного права ООН, Комітету Генеральної Асамблеї ООН 

по кодифікації міжнародного кримінального права, світових та регіональних 

форумах. Перед світовою спільнотою постав цілий комплекс проблем, пов’язаних з 

різними міжнародно-правовими аспектами транснаціональної кримінальної 

злочинності: систематизація теоретичних знань і практики держав по багатьом 

напрямкам, зокрема у сфері універсальної та екстериторіальної юрисдикції; 
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кримінальне переслідування осіб, що скоїли транснаціональні злочини; 

криміналізація злочинних діянь; розвиток співробітництва і взаємної правової 

допомоги у протидії транснаціональній злочинності. Окремої уваги потребує 

розробка, систематизація й кодифікація міжнародно-правових норм у сфері 

транснаціональних кримінальних відносин. 

Обґрунтування авторської концепції транснаціонального кримінального права 

здійснено на основі вивчення загальнотеоретичних розробок сучасної 

юриспруденції та методології, основ сучасного міжнародного права та досягнень 

доктрини міжнародного кримінального права, а також емпіричного матеріалу: 

міжнародно-правових актів та законодавства різних держав. Формування 

транснаціонального кримінального права, його природа, структура, предмет та 

завдання вимагають вивчення широкого кола питань, пов’язаних з 

транснаціональною злочинністю в усіх її проявах. Вагоме значення для даного 

дослідження мають: загальнотеоретичні праці вітчизняних й зарубіжних вчених: 

Д. Анцилотті, Р. Аго, В.Г. Буткевича, В.Н. Денисова, П.Є. Казанського, 

М.І. Козюбри, М.М. Коркунова, Л.А. Луць, М.М Марченка, Ю.М. Оборотова, 

Н.М. Пархоменко, В.М. Сирих, Г.А. Христової, Дж. Шварценбергера, 

Ю.С. Шемшученка; доктринальні напрацювання сучасного міжнародного права: 

Т.О. Анцупової, М.О. Баймуратова, М.В. Буроменського, В. Бурхардта, 

О.В. Буткевич, О.В. Київець, М.І. Костенка, І.І. Лукашука, В.В. Мицика, 

Т.Л. Сироїд, О.В. Тарасова, Л.Д. Тимченка, Г.І. Тункіна, В. Шабаса; концепції 

міжнародного кримінального права: С.С. Андрейченко, В.Ф. Антипенка, 

Л.В. Багрій-Шахматова, Ш. Бассіоуні, Д. Бешарова, І.П. Бліщенка, В.А. Василенка, 

О.Г. Волеводза, М.М. Гнатовського, Н.В. Дрьоміної-Волок, Л.В. Іногамової–Хегай, 

Р.А. Каламкаряна, Л.А. Камаровського, І.І. Карпеця, А. Кассезе, А.Р. Каюмової, 

О.Г. Кибальника, Д.О. Коваля, М.І. Костенка, М.П. Куриса, Б.Д. Левина, Фр. фон 

Ліста, Ф.Ф. Мартенса, М.М. Микієвича, Д. Мюллера, А.В. Наумова, В.П. Панова, 

Ю.А. Решетова, К.С. Родіонова та ін. Крім того, останнім часом тематика джерел і 

системи транснаціонального кримінального права активно досліджується вченими у 

контексті загальної теорії міжнародного кримінального права. Зокрема, це роботи 

таких українських та зарубіжних науковців як Н.А. Зелінська, В.Н. Денисов, 

В.М. Дрьомін, Г.П. Жаровська, В.В. Голина, Дж. Альбанезе, К. Амбос, Н. Бойстер, 

А. Боссард, Г. Верле, А. Касеззе. Результати їхніх досліджень та висновки враховані 

при написанні дисертації та при формулюванні висновків. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження здійснено відповідно до планових тем наукових досліджень кафедри 

порівняльного і європейського права, 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. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексне вивчення та теоретичне обґрунтування транснаціонального 
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кримінального права як підгалузі міжнародного кримінального права, його системи, 

джерел та інститутів, а також розробка науково теоретичних висновків і практичних 

рекомендацій щодо подальшого вдосконалення правових механізмів 

співробітництва держав у протидії транснаціональній організованій злочинності. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

- визначити специфіку основних доктринальних підходів до проблеми 

функціонування міжнародного кримінального права як фундаментальної основи 

транснаціонального права, а також виявити основні тенденції розвитку 

міжнародного кримінального права; 

- встановити методи дослідження транснаціонального кримінального права, 

враховуючи сучасні досягнення методологічної науки; 

- визначити сутність суспільних передумов становлення транснаціонального 

кримінального права, виявити їх значення для формування його основних 

інститутів; 

- встановити спільне та особливе у концепціях вітчизняних та зарубіжних авторів 

щодо правової природи міжнародного кримінального права та його підгалузей;  

- здійснити теоретичне осмислення концепції, поняття та сучасного змісту системи 

транснаціонального кримінального права; 

- визначити сутність й особливості транснаціонального кримінального права та 

сформулювати основні поняття цієї сфери міжнародного права; 

- встановити сутність проблеми визначення понять «транснаціональний злочин» й 

«склад транснаціонального злочину» у міжнародному кримінальному праві з 

урахуванням численних джерел міжнародного права, а також особливостей 

елементів складів транснаціональних злочинів та надати власне бачення такого 

визначення; 

- встановити системоутворюючі критерії джерел права та визначити коло джерел 

транснаціонального кримінального права; 

- з’ясувати значення Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності від 15 листопада 2000 р. для розвитку транснаціонального 

кримінального права та надати тлумачення її положенням; 

- виділити особливості та значення джерел права для розвитку та функціонування 

інститутів транснаціонального кримінального права; 

- надати характеристику основним напрямам діяльності Комісії міжнародного 

права по кодифікації транснаціонального кримінального права; 

- виявити сучасні тенденції застосування принципів міжнародного кримінального 

права в епоху глобалізації; 

- надати характеристику та визначити правову природу правосуб’єктності 

учасників транснаціональних відносин, виявити їх особливості, права та 

обов’язки, а також виявити особливості суб’єктів кримінальної відповідальності 

за скоєння транснаціонального злочину; 

- окреслити проблеми у реалізації завдань транснаціонального кримінального права 

у національній кримінальній юрисдикції, з’ясувати її сутність, види та дати власні 

пропозиції їх вирішення; 
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- у порівняльно-правовому аспекті дослідити досвід європейських держав щодо 

особливостей таких інститутів міжнародного кримінального права як 

криміналізація транснаціональних злочинів, захист свідків, екстрадиція, правова 

допомога у розслідуванні й кримінальному переслідування правопорушників;  

- охарактеризувати міжнародно-правові засоби протидії транснаціональній 

злочинності, розкрити їх зміст й форми, а також з’ясувати механізм протидії;  

- обґрунтувати роль і значення міжнародних органів та організацій у сфері 

співробітництва й надання взаємної правової допомоги з питань протидії 

транснаціональній злочинності та показати універсальний вплив Організації 

Об’єднаних Націй та її форумів у цих відносинах; 

- надати характеристику правового становища Інтерполу, а також його завдань та 

форм діяльності щодо забезпечення найширшої співпраці й взаємодії 

правоохоронних органів різних держав у сфері попередження, припинення, 

розкриття й розслідування транснаціональних злочинів;  

- виокремити основні форми взаємної правової допомоги держав та міжнародних 

організацій у співробітництві держав щодо протидії транснаціональній 

злочинності; 

- встановити стан, пріоритети та недоліки міжнародного співробітництва України у 

протидії транснаціональній злочинності;  

- запропонувати шляхи вдосконалення джерельної бази та національного 

законодавства у сфері розвитку транснаціонального кримінального права. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають у зв’язку зі 

здійсненням транснаціонального злочину, його криміналізацією, притягненням 

суб’єкта такого злочину до відповідальності та співробітництва держав у протидії 

транснаціональній злочинності.  

Предметом дослідження є 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.  

Методи дослідження визначені його метою і завданнями. Для встановлення 

всебічності дослідження, обґрунтованості та об’єктивності наукових положень 

автор використав систему методів дослідження, що складають основу 

методологічної науки: загальнонаукові та спеціальні наукові методи. Серед них: 

1) формально-юридичний метод – для здійснення аналізу юридичного змісту 

міжнародних універсальних, регіональних та національних правових актів з 

транснаціонального кримінального права, відповідних звичаєвих норм, а також 

рішень міжнародних установ; 2) метод системного та структурно-функціонального 

аналізу – для виявлення внутрішніх зв’язків між нормами міжнародного 

кримінального права, а також виявлення особливостей структурних елементів 

транснаціонального кримінального права; 3) порівняльно-правовий метод – для 

з’ясування особливостей імплементації міжнародних кримінальних норм до 

внутрішньодержавного законодавства держав у досліджуваній сфері; 4) логіко-

семантичний метод – для з’ясування понятійного апарату в означеній сфері, а 
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використання формально-логічного, а також методу моделювання для 

формулювання пропозицій щодо напрямів розвитку транснаціонального 

кримінального права. У процесі обґрунтування теоретичних висновків дисертації 

здобувачем використовувалися положення загальної теорії права, а також теорії та 

практики міжнародного права. 

Дослідження відбувалось на основі теоретичного й емпіричного матеріалу, а 

саме існуючих міжнародно-правових та національних нормативно-правових актів, 

актів міжнародних організацій, їх нормотворчої діяльності та доктринальних 

джерел.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у тому, що на 

підставі проведеного комплексного дослідження розроблено концепцію 

транснаціонального кримінального права, сформульовано нові теоретичні 

положення та висновки, серед яких найбільш значущими є:  

вперше: 

- запропоновано концепцію транснаціонального кримінального права, як підгалузі 

міжнародного кримінального права; 

- надано доктринальне тлумачення поняття транснаціонального кримінального 

права як підгалузі міжнародного кримінального права; транснаціональне 

кримінальне право 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.  

- аргументовано висновок про те, що транснаціональне кримінальне право є 

комплексною підгалуззю міжнародного кримінального права, що обґрунтовано 

наступними тезами: транснаціональне кримінальне право має свій предмет 

правового регулювання, яким є суспільні відносини суб’єктів міжнародного 

кримінального права у протидії транснаціональним злочинам, а також по наданню 

правової допомоги по кримінальним справам транснаціонального характеру; 

визнання методу міжнародно-правового регулювання передбачає здійснення 

взаємовідносин суб’єктів транснаціонального кримінального права згідно угод, 

конвенцій, договорів, укладених на основі узгодженої волі держав-учасниць; 

наявність значного обсягу нормативної бази правового регулювання; 

транснаціональному кримінальному праву властивий комплекс спеціальних 

принципів, на яких ця підгалузь базується, зокрема, принцип невідворотності 

відповідальності за транснаціональні злочини, принцип правової допомоги у 

кримінальних справах, принцип міжнародного захисту прав і свобод людини від 

злочинних посягань тощо; 

- запропоновано згрупувати норми транснаціонального кримінального права у 

декілька блоків (підсистем) – матеріальне право, кримінально-процесуальне 

право, кримінально-превентивне право, також до цієї сфери належать норми 

кримінально-виконавчої сфери; 

- сформульовано положення про те, що предметом правового регулювання 
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транснаціонального кримінального права є суспільні відносини, що виникають з 

приводу вчинення суб’єктом транснаціонального злочину, серед яких 

виділяються дві основні групи: по-перше, це суспільні охоронні відносини, що 

виникають з приводу здійснення діяння, злочинність якого визначена у 

міжнародно-правових актах і внутрішньодержавному законодавстві; по-друге, це 

міжнародне співробітництво між державами та міжнародними організаціями у 

сфері протидії транснаціональній організованій злочинності, яке здійснюється 

шляхом використання двох взаємопов’язаних механізмів – договірного 

(конвенційного) та організаційно-правового, що проявляється в діяльності 

загальних і спеціалізованих міжнародних організацій (органів, установ); 

- 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 та ускладненням міждержавних стосунків; актуальним є питання про 

визнання суб’єктом транснаціонального кримінального права юридичної особи й 

правомірною є постановка питання про визнання міжнародної терористичної 

організації в якості самостійного суб’єкта злочину міжнародного тероризму і 

відповідальності по міжнародному праву; 

- 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); 

- сформульовано концептуальне визначення транснаціонального злочину та його 

основних властивостей, згідно якого транснаціональний злочин – це діяння (дія 

чи бездіяльність), здійснене суб’єктом злочину з «іноземним елементом» (діяння 

скоєне на іноземній території, є іноземці-співучасники тощо), яке ставить під 

загрозу важливі суспільні відносини (життя і здоров’я людини, безпеку, свободу, 

природу, майно, кошти тощо), або завдає шкоду цим відносинам, злочинні 

наслідки якого, як правило, наступають більше ніж для однієї держави; 

злочинність транснаціонального кримінального діяння встановлена міжнародно-

правовими актами й національним законодавством; такі діяння кваліфікуються як 

злочинні у внутрішньодержавному праві не менше двох держав, під юрисдикцію 

яких вони підпадають; 

- 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); 

- систематизовано джерела транснаціонального кримінального права, виявлені їх 

особливості й визначено, що фундаментальне значення для них мають 

універсальні й допоміжні джерела міжнародного кримінального права; основне 

джерело транснаціонального кримінального права – конвенції – мають договірну 

форму й комплексний характер, тобто містять матеріальні, процесуальні й інші 
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норми права уповноважуючого, зобов’язуючого чи заборонного характеру;  

- визначена роль та оцінено ефективність антикримінальних конвенцій, змістом 

яких є спеціальні умови міжнародної співпраці у протидії певним 

інтернаціоналізованим (транснаціональним) злочинам; антикримінальні конвенції 

фіксують норми, що визначають склади транснаціональних злочинів, юрисдикцію 

органів кримінальної юстиції, криміналізацію злочинних діянь, здійснення 

кримінального переслідування, а також регулюють співробітництво держав у 

сфері надання правової допомоги при здійсненні кримінального правосуддя;  

- визначено недоліки антикримінальних конвенцій, які містять зобов’язання лише 

щодо тих держав, що беруть у них участь, їм властиве порівняно невелике число 

ратифікацій, на відміну від універсальних конвенцій, які нараховують велике 

число учасників, а також існуючі розходження у позиціях держав з різними 

правовими системами іноді призводять до того, що конвенційні норми 

сформульовані в узагальненій формі;  

- дано правову характеристику Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 

транснаціональної організованої злочинності, ухваленої Резолюцією Генеральної 

Асамблеї № 55/25 від 15 листопада 2000 р., та протоколи, що її доповнюють: 

а) проти незаконного ввезення мігрантів по суші, морю і повітрю та б) про 

попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми; 

Конвенція ООН 2000 р. являється кодифікованим актом, у якому дається 

визначення понять (транснаціональність, організована злочинна група тощо), 

юрисдикція (відповідно до національного законодавства), зобов’язання держав по 

криміналізації злочинів (участь в організованій злочинній групі, відмивання 

коштів, корупція тощо), кримінального переслідування винних осіб, по наданню 

взаємної правової допомоги та інше; 

- обґрунтована необхідність реалізації норм транснаціонального кримінального 

права у національній кримінальній юрисдикції, яка здійснюється при дотриманні 

відповідної процедури, через 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.; реалізація норм транснаціонального кримінального 

права допускається шляхом застосування державами будь-якої кримінальної 

юрисдикції, встановленої у відповідності зі своїм внутрішнім законодавством; 

- встановлено, що у механізмі імплементації норм міжнародного права існує 

потреба скорочення розриву часового перебігу між прийняттям конвенції та її 

ратифікацією Верховною Радою України, а також потреба приведення у 

відповідність положень внутрішньодержавного законодавства України щодо 

складів транснаціональних злочинів до міжнародно-правових норм й повного 
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відображення їх елементів; елементи складів злочинів транснаціонального 

характеру, встановлені на міжнародному рівні, можуть входити до одного чи 

декількох складів злочинів Кримінального кодексу України; склади злочинів за 

кримінальним правом України також можуть бути сформульовані більш широко, 

ніж склади транснаціональних злочинів, встановлені на міжнародному рівні; 

удосконалено: 

- дефініцію понять «міжнародний злочин», «злочин міжнародного характеру», 

«конвенційний злочин», «екстрадиційний злочин»; 

- аргументацію щодо обґрунтування концепції міжнародного кримінального права 

як галузі міжнародного права; розвинуто положення про те, що про наявність 

галузі міжнародного кримінального права свідчить не тільки наука міжнародного 

права, але й міжнародно-правова практика; 

- класифікацію загальних принципів міжнародного права, розвинуто їх зміст та 

особливості застосування у транснаціональному кримінальному праві, а також 

сформульовано систему принципів транснаціонального кримінального права, 

основоположне значення для формування й функціонування яких мають 

принципи міжнародного кримінального права; 

- основні положення щодо складу транснаціонального злочину, його об’єкту, 

суб’єкту, об’єктивної сторони та суб’єктивної сторони; 

- поняття національної юрисдикції, її видів та обґрунтовано засади реалізації норм 

транснаціонального кримінального права у національному праві; 

- закономірності і тенденції розвитку найбільш небезпечних видів 

транснаціональних злочинів, а також характеристика нових видів в умовах 

сучасних глобалізаційних трансформацій, а також дана оцінка їх соціальним 

наслідкам; 

- дано юридичну оцінку існуючому в Україні правовому механізму щодо протидії 

транснаціональній злочинності, який виражений у нормативно-правовій базі, 

інституційній структурі й міжнародному співробітництві по наданню взаємної 

правової допомоги; встановлено, що існує необхідність його удосконалення; до 

виключного регулювання кримінального права України відносяться встановлення 

елементів складів злочинів транснаціонального характеру та покарання за їх 

вчинення та інших кримінально-правових заходів, пов’язаних з притягненням 

винної особи до кримінальної відповідальності, правила визначення місця 

скоєння цих злочинів та застосування до них законодавства України про 

кримінальну відповідальність.  

дістали подальшого розвитку: 

- дослідження суперечливих глобалізаційних процесів і виявлено їх вплив на 

розвиток транснаціональної злочинності у контексті глобалізаційної 

трансформації політичних, економічних, ідеологічних й інформаційних факторів;  

- теоретична аргументація понятійно-категоріального апарату міжнародного 

кримінального права в частині транснаціональних відносин злочинності, 

визначення суб’єктів та їх відповідальності; 

- положення міжнародного кримінального права про видачу (екстрадицію), 
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передачу ув’язнених та засуджених осіб, захист свідків та надання допомоги 

потерпілим особам, а також виявлено їх особливості у транснаціональному 

кримінальному праві; 

- розуміння ролі й функціонального призначення міжнародних організацій та 

органів у генезисі міжнародного кримінального права у цілому, й у формуванні й 

розвитку його підгалузі – транснаціонального кримінального права; 

- доведено необхідність удосконалення норм внутрішньодержавного 

кримінального законодавства у сфері транснаціональних відносин, зокрема 

криміналізації злочинних діянь, кримінального переслідування, екстрадиції, 

захисту свідків та взаємної правової допомоги держав у протидії 

транснаціональній злочинності;  

- здійснено комплексний порівняльно-правовий аналіз діючих міжнародно-

правових і внутрішньодержавних актів, що містять норми транснаціонального 

права, а також узагальнені і систематизовані концептуальні ідеї, що розроблені у 

вітчизняній й зарубіжній доктрині, стосовно природи транснаціонального 

кримінального права та запропоновано власну класифікацію таких актів; 

- положення про необхідність удосконалення національного кримінального 

законодавства України у частині, по-перше, імплементації норм міжнародних 

конвенцій щодо протидії транснаціональним злочинам, яка відбувається не 

завжди разом з ратифікацією міжнародних конвенцій; по-друге, законодавство 

України про кримінальну відповідальність не завжди повно відображає елементи 

складів злочинів транснаціонального характеру; по-третє, транснаціональні 

злочини імплементуються до різних розділів Особливої частини Кримінального 

кодексу України відповідно до сфери міжнародного правопорядку, на яку вони 

посягають, а також елементи складів злочинів транснаціонального характеру, 

встановлені на міжнародному рівні, можуть входити до одного чи декількох 

складів злочинів Кримінального кодексу України; четверте, склади злочинів за 

кримінальним правом України можуть бути сформульовані більш широко, ніж 

склади транснаціональних злочинів, встановлені на міжнародному рівні. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у тому, 

що викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

- у науково-дослідній сфері – результати дослідження сприяють подальшому 

вивченню проблем міжнародного кримінального права та транснаціонального 

кримінального права, а також окремих його інститутів; 

- у правотворчості – у внутрішньодержавній правотворчій діяльності з метою 

розробки нових та удосконалення чинних нормативно-правових актів з питань 

кримінального права; 

- у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів дасть змогу 

підвищити рівень ефективності кримінального законодавства та норм 

міжнародного права; 

- у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, розроблені в 

дисертації, можуть бути використані у процесі наукових конференцій та диспутів, 

під час вивчення таких наукових дисциплін як «Міжнародне право», 
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«Міжнародне кримінальне право», «Порівняльне кримінальне право», 

«Транснаціональне кримінальне право» у закладах вищої освіти, при підготовці 

лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів 

та курсантів, при розробці методичних рекомендацій, у процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної літератури.  

Результати проведеного дослідження можуть бути використані в якості 

доктринального джерела у процесі підготовки міжнародно-правових документів у 

сфері транснаціонального кримінального права, та діяльності міжнародних судових 

установ; а також для подальшого розвитку науки міжнародного права; 

удосконалення положень міжнародних конвенцій та договорів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею. Викладені в дисертації наукові положення, висновки і рекомендації, що 

винесені на захист, отримані дисертантом самостійно. При використанні 

нормативних джерел і попередніх досліджень на них зроблено відповідні посилання. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного та порівняльного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Результати дослідження доповідалися й обговорювалися на таких 

конференціях: VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан 

дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти» 

(м. Київ, 22.03.2018 р.), Міжвузівська науково-практична конференція «Правові 

реформи в Україні: реалії сьогодення» (м. Київ, 28.11.2018 р.), Круглий стіл 

«Забезпечення прав людини в контексті інтеграційних процесів України» (м. Київ, 

29.11.2018 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині мови і 

права» (м. Київ, 21.02.2019 р.), Круглий стіл «Законодавчі аспекти модернізації 

механізмів публічного управління та адміністрування в Україні» (м. Київ, 

02.04.2019 р.), Науково-практична конференція «Роль юридичної науки у 

забезпеченні правоохоронної діяльності» (м. Київ, 25.04.2019 р.), Науково-

практична конференція «Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод 

людини і громадянина, інтересів суспільства та держави» (м. Харків, 14.06.2019 р.), 

X International youth conference «Perspectives of science and education» (Нью-Йорк, 

США, 21.06.2019 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві» (м. Харків, 

20.03.2020 р.), VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики» (м. Харків, 9-10.04.2020 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Реформування законодавства України 

та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 8-

9.05.2020 р.).  

Окремі результати дослідження було апробовано при викладанні курсу лекцій 

«Транснаціональне кримінальне право» та «Порівняльне кримінальне право» для 

студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 
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відображені у 34 публікації (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.  

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою і завданнями дослідження, а 

матеріал викладено у послідовності згідно з логікою розробки наукової проблеми. 

Робота складається із вступу, шести розділів, двадцяти чотирьох підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (569 найменувань на 53 сторінках) та 

додатку. Загальний обсяг дисертації становить 556 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі надано обґрунтування актуальності теми дослідження, визначено стан 

його розробки в доктрині міжнародного права, встановлено зв’язок дисертації з 

науковими темами, сформульовано мету та завдання дослідження, об’єкт і предмет 

дисертації, показано використані методи, виявлено наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів, визначено методи апробації дослідження, подано 

дані про публікації, структуру, обсяг і бібліографію дисертації.  

У Розділі 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження 

транснаціонального кримінального права», що складається із чотирьох 

підрозділів, здійснено огляд концепцій міжнародного кримінального права, 

охарактеризовано методологічні засади наукового дослідження, виявлені суспільні 

передумови й теоретичні уявлення формування транснаціонального кримінального 

права й зроблено відповідні висновки. 

У підрозділі 1.1 «Міжнародне кримінальне право: фундаментальна основа 

транснаціонального кримінального права. Основні тенденції розвитку» 

проаналізовано основні віхи розвитку міжнародного кримінального права як 

фундаментальної основи транснаціонального кримінального права. Обґрунтовано, 

що міжнародне кримінальне право набуло самостійного характеру після Другої 

світової війни, хоча його елементи з’явились набагато раніше сучасної епохи, й у 

наш час проблеми міжнародного кримінального права набули надзвичайно великого 

суспільно-політичного значення. На сучасний розвиток міжнародного 

кримінального права значно вплинули рішення Нюрнберзького та Токійського 

міжнародних трибуналів, коли постало питання розробки складів міжнародних 

злочинів, у першу чергу воєнних злочинів, й необхідність визначення 

правозастосовного суб’єкта. Сучасна концепція міжнародного кримінального права, 

розроблена видатними вченими у цій галузі знань, концептуально розвивалось від 

заперечення до самостійного існування й розуміється як єдина, самостійна, відмінна 

від національного права конкретних держав, система права, яка функціонує у 

міжнародній нормативній системі, будучи в її рамках нормативною підсистемою. 

При цьому міжнародна система, в основі якої  покладено принципи міжнародного 
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права, включає не тільки певні суб’єкти, але й відносини між ними, міжнародно-

правові й інші соціальні норми, а також взаємодію між усіма компонентами 

міжнародної системи і між нею та її компонентами.  

Виявлено, що основними тенденціями розвитку міжнародного кримінального 

права є: відособлення міжнародного кримінального права як самостійної галузі 

права; автономізація транснаціонального кримінального права; тісний взаємозв’язок 

із системою внутрішньодержавного кримінального права; зближення національних 

правових систем й постійна імплементація норм міжнародного кримінального 

права, а також їх трансформація шляхом прийняття нових національних 

кримінальних законів або внесення змін та доповнень у вже існуючі; 

інтернаціоналізація кримінального права. Сучасне міжнародне кримінальне право 

характеризується подальшим удосконаленням його важливих принципів, 

тенденцією по уточненню понятійного апарату, що використовується при 

формулюванні міжнародно-правових положень. Тенденції розвитку міжнародного 

кримінального права вказують на прагнення держав спільними зусиллями запобігти 

небезпечним злочинам, а у випадку їх здійснення справедливо і з невідворотністю 

покарати винних. 

У підрозділі 1.2 «Методологічна основа наукового дослідження 

транснаціонального кримінального права» констатовано, що комплексне 

дослідження міжнародного кримінального права та його складової – 

транснаціонального кримінального права, вимагає сучасної методології, основними 

рисами якої являються системність, плюралізм, відмова від методологічного 

монізму, комплексність з урахуванням концептуальних підходів до явищ, що 

розглядаються. Сучасна методологія допускає застосування методів, що довели 

свою спроможність, й нових, що осучаснені складними суспільними відносинами та 

новими тенденціями у методологічній науці. Міжнародне право явище динамічне, 

постійно розвивається, внутрішні механізми його залежать від світового 

правопорядку, політичних умов розвитку суспільства, захисту прав людини на 

міжнародному рівні та соціокультурних умов, в яких людина перебуває. Ці та інші 

чинники обумовлюють використання концептуального методологічного підходу у 

пізнавальній діяльності здобутків, зокрема таких наук як герменевтика, синергетика, 

соціопсихолінгвістика, що дозволяє глибше збагнути функціональні, адаптаційні, 

творчі потенції юридичних інструментів та механізми реалізації таких можливостей. 

У підрозділі 1.3 «Суспільні передумови виникнення транснаціонального 

кримінального права» показано, що наприкінці XX – початку XXI ст. сформувалось 

поняття транснаціональне кримінальне право, яке у вітчизняній та зарубіжній 

правовій літературі має широке застосування (М.В. Буроменський, 

М.М. Гнатовський, Н.А. Зелінська, Н. Бойстер, А. Боссард) й характеризує нову 

підсистему міжнародного кримінального права, що одночасно не виходить за межі 

національних юрисдикцій. Основними чинниками, що сприяли формуванню 

транснаціонального кримінального права, виділимо розвиток суспільних відносин та 

зміни в структурі міжнародного права. Глобалізація сучасного світу стала значимою 

характеристикою у другій половині XX ст., коли відбулися зміни на політичній мапі 
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світу, що викликали трансформацію світової економічної системи й загострили 

економічні проблеми, й розвинулися такі фактори як організована злочинність і 

тероризм. 

Важливою передумовою формування транснаціонального кримінального права 

стала транснаціональна організована злочинність як реальна загроза безпеці всього 

людства за поширеністю й за руйнівним впливом. Розробка стратегії їй протидії 

загострила діяльність ООН й інших міжнародних організацій, у рамках яких склався 

комплекс багатосторонніх міжнародних конвенцій, кожна з яких спрямована на 

співробітництво держав щодо конкретного транснаціонального злочину. Поширення 

міжнародно-правових норм, спрямованих на регулювання транснаціональних 

кримінальних відносин, стало основною передумовою формування 

транснаціонального кримінального права.  

У підрозділі 1.4 «Формування уявлень про транснаціональне кримінальне 

право» показано, що сучасні теоретичні уявлення про транснаціональну злочинність 

значною мірою базуються на працях видатних вчених минулого, зокрема Г. Гроція, 

який сформулював дію універсального принципу та Чезаре Беккаріа, що розробив 

принцип невідворотності покарання, який являється наслідком реалізації принципу 

справедливості.  

Теоретичні уявлення про транснаціональне кримінальне право мають своїм 

підґрунтям фундаментальні розробки видатних вчених у сфері теорії права, теорії 

міжнародного права та галузі міжнародного кримінального права. Сучасна 

концепція міжнародного кримінального права утвердилась у вітчизняній та 

зарубіжній науковій літературі й помітними є досягнення вітчизняної кримінально-

процесуальної та кримінологічної науки у сфері протидії міжнародній злочинності 

та, зокрема, транснаціональній. Вагомий внесок у цьому напрямку здійснили 

М.Г. Вербенський, Г.П. Жаровська, В.С. Березняк, С.С. Нестеренко, Є.Б. Тітов, 

О.Ю. Шостко та інші. Питання юрисдикції міжнародних кримінальних судів і 

трибуналів досліджені у працях Н.В. Дрьоміної-Волок. Наприкінці XX – початку 

XXI ст. в університетах Великобританії, Німеччини, США, Фінляндії, Австралії, 

Канади та інших держав захищені дисертації, предметом яких стали наступні 

ключові питання: значення «нюрнберзького спадку» для сучасності; загальні 

проблеми розвитку та юрисдикції міжнародного кримінального права; діяльність 

Міжнародного кримінального суду і значення Римського статуту для міжнародної і 

національної кримінальної юстиції; юрисдикція сучасних міжнародних трибуналів 

ad hoc і значення їхніх рішень; злочини проти людяності і воєнні злочини; 

міжнародний тероризм (Дж. Басс, К. Бруксон-Морріс, Б. Гальфано, К. Кокберн, 

П.Х. Магуайр, Дж. Нейманн, А. Пелтонен, М. Футамура). 

Виявлено, що ґрунтовні дослідження транснаціонального кримінального права 

здійснені М.Ш. Бассіоуні, А. Боссардом, А. Езером, А. Кассезе; вагомий внесок 

зроблений вітчизняними вченими: С.С. Андрейченко, Н.В. Дрьоміною-Волок, 

Г.П. Жаровською, Д.О. Ковалем, Т.Л. Сироїд, О.М. Солоненком. Виділяються праці 

британського вченого Ніла Бойстера та вітчизняного професора Наталії Зелінської. 

У Розділі 2 «Концепція транснаціонального кримінального права як 
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підгалузі міжнародного кримінального права», який складається з чотирьох 

підрозділів, розкрито поняття транснаціонального кримінального права, його 

сутність, предмет, система, особливості, дана характеристика суб’єктів як учасників 

транснаціональних відносин й виявлено місце транснаціонального кримінального 

права у системі міжнародного права. 

У підрозділі 2.1 «Системно-структурний характер міжнародного 

кримінального права» встановлено, що з’ясування сутності транснаціонального 

кримінального права як складової частини міжнародного кримінального права 

вимагає концептуального визначення її системно-структурного характеру. Система 

міжнародного кримінального права діє на теоретичному, нормативному та 

емпіричному рівнях правового регулювання суспільних відносин, що виникають у 

зв’язку із здійсненням міжнародного злочину. Системний підхід включає аналіз 

складових елементів кримінального права: кримінально-правової доктрини; 

кримінально-правових норм, що складають джерельну базу; принципів права; 

поняття транснаціонального злочину, його ознак та елементів складу; 

відповідальності за правопорушення; правозастосовної практики, спрямованої на 

реалізацію принципів, цілей і завдань транснаціонального кримінального права, а 

також співробітництва держав у сфері протидії транснаціональній злочинності. 

Систему міжнародного кримінального права утворюють всі міжнародно-правові 

норми і рішення міжнародних організацій, що визначають взаємопов'язані предмет, 

метод і завдання юридичного регулювання й, у кінцевому рахунку, визначають 

галузеву самостійність міжнародного кримінального права, не втрачаючи системних 

зв’язків із системи міжнародного права у цілому. 

Систему міжнародного кримінального права характеризують з позицій 

широкого й вузького підходів, виокремлення загальної й особливої частин, 

вертикальний («міжнародне кримінальне право stricto sensu») і горизонтальний 

(норми й принципи, що регламентують підстави й порядок притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, що вчинили злочин міжнародного характеру 

(транснаціональний злочин)) компоненти. Суттєві розбіжності у підгалузях 

міжнародного кримінального права вказують на de facto виокремлення 

транснаціонального кримінального права у самостійну автономну систему, яка має 

власний предмет, метод, завдання, принципи, джерела, що розглядається у контексті 

міжнародного кримінального права.  

У підрозділі 2.2 «Поняття транснаціонального кримінального права та його 

сутність, предмет, система, особливості» визначається, що поняття 

«транснаціональне кримінальне право» у вітчизняній науці з’явилося у науковому 

обігу наприкінці минулого століття, набуло визнання у багатьох національних 

правових системах та широко використане у наукових працях зарубіжних вчених. 

Виокремлення предмету та методу правового регулювання відносин, а також цілей 

та завдань цієї підгалузі права дає підставу для визначення системи 

транснаціонального кримінального права як сукупності принципів та норм 

міжнародно-правового характеру, що визначають автономність транснаціонального 
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кримінального права як підгалузі міжнародного кримінального права, невід’ємною 

частиною якого вона продовжує залишатися. Предмет правового регулювання 

транснаціонального кримінального права становлять дві групи суспільних відносин, 

що виникають у протидії транснаціональній злочинності: суспільні охоронні 

відносини, що виникають з приводу здійснення діяння, злочинність якого визначена 

у міжнародно-правових актах і внутрішньодержавному законодавстві; та 

міжнародне співробітництво між державами та міжнародними організаціями у цій 

сфері.  

Дослідження предмету транснаціонального кримінального права передбачає 

вивчення таких соціальних явищ як транснаціональні злочини, їх юридична 

природа, юридичні ознаки, з'ясування підстав кримінальної відповідальності й 

розробка теоретичних основ такої відповідальності за злочинну діяльність, а також 

вивчення проблемних питань складу злочину, співучасті, рецидиву злочину тощо. 

Особливої уваги у зв’язку із здійсненням транснаціонального злочину потребує їх 

криміналізація; попередження, розслідування й кримінальне переслідування 

злочинців; кримінально-процесуальні питання, що стосуються питань юрисдикції, 

екстрадиції, захисту свідків, допомоги потерпілим особам. Пенітенціарні питання 

(передача засуджених для відбування покарання) та оперативно-розшукові аспекти 

(взаємна правова допомога щодо припинення і розкриття транснаціональних 

злочинів) також становлять групу відносин у правовому регулюванні 

транснаціональних відносин, пов’язаних із вчиненням злочину. Таким чином, норми 

транснаціонального кримінального права можна згрупувати у декілька блоків 

(підсистем) – матеріальне право, кримінально-процесуальне право, кримінально-

превентивне право, також до цієї сфери належать норми кримінально-виконавчої 

сфери. 

Транснаціональне кримінальне право має своїм завданням координацію 

функціонування національних кримінально-правових систем, тобто їх 

інтернаціоналізацію і створення інтернаціоналізованої кримінально-правової 

системи – з іншої. Реалізація цих завдань забезпечується через вплив 

транснаціонального кримінального права на національне кримінальне право. 

Діяльність держав у протидії транснаціональній злочинності передбачає розробку 

ефективного національного законодавства у сфері протидії та запобігання 

злочинності загалом та окремим злочинам, налагодження дієвого міжнародного 

співробітництва у цій сфері та удосконалення діяльності органів кримінальної 

юстиції. Головною відмінною особливістю транснаціонального кримінального права 

є взаємодія транснаціонального (міжнародного) та внутрішньодержавного 

(національного) кримінального права.  

У підрозділі 2.3 «Характеристика суб’єктів – учасників транснаціональних 

відносин» виявляється дискусійний характер проблеми, здійснюється розмежування 

понять «суб’єкт міжнародного права», «суб’єкт кримінально-правових відносин», 

«суб’єкт злочину» та «суб’єкт відповідальності» й дається характеристика їх 
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правосуб’єктності. Наголошується, що сучасний етап розвитку міжнародно-

правових відносин й міжнародного права характеризується розширенням кола 

суб'єктів, що пов'язано з охопленням ними все нових сфер співробітництва, в яких 

поряд з державами, міжнародними міжурядовими організаціями все більш помітну 

роль відіграють об'єднання, корпорації, партії. З'являються нові види відносин, 

наприклад, міжнародні правовідносини за участю фізичних та юридичних осіб щодо 

захисту їхніх прав у міжнародних органах з прав людини, відносини у зв'язку з 

притягненням індивідів до відповідальності в міжнародних кримінальних судах, а 

також відносини щодо видачі особи, яка вчинила транснаціональний злочин. 

У транснаціональному кримінальному праві поряд з поняттям «суб’єкт 

міжнародного права», який наділяється повною правосуб’єктністю, важливе 

значення мають поняття «суб’єкт транснаціонального злочину» та «суб’єкт 

кримінальної відповідальності», кожне з яких має певне змістовне навантаження й 

межі дієздатності. Наголошується, що в основу міжнародної кримінальної 

відповідальності покладено основоположний принцип: будь-яке міжнародно-

протиправне діяння суб’єкта тягне за собою відповідальність, тобто діє принцип 

невідворотності відповідальності. 

Транснаціональне кримінальне право визнає основним суб’єктом кримінальної 

злочинності та, як наслідок, кримінальної відповідальності, фізичну особу 

(громадянин, іноземець, особа без громадянства), яка характеризується рядом ознак: 

правових, соціальних, психологічних, психофізичних, інтелектуальних. 

Особливістю транснаціональної злочинності являється наявність колективних 

суб’єктів злочину; останнім часом, особливо після подій 11 вересня 2001 р. в США, 

у літературі ставиться питання про визнання міжнародних терористичних 

організацій суб’єктами міжнародного кримінального права й можливу 

відповідальність.  

У підрозділі 2.4 «Національна кримінальна юрисдикція: реалізація завдань 

транснаціонального кримінального права» виявлені наукові трактування поняття 

«юрисдикція», її види й підкреслюється, що реалізація завдань транснаціонального 

кримінального права являється вкрай важливим й потребує з’ясування суті 

національної кримінальної юрисдикції для становлення реально діючої системи 

сучасного міжнародного кримінального права. 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. Норми транснаціонального 

кримінального права, як правило, реалізуються і забезпечуються примусовою силою 

держави через норми внутрішньодержавного кримінального права і процесу.  

Показано, що конвенційне регулювання відносин реалізації юрисдикції 

передбачає можливості держав у здійсненні будь-якого виду кримінальної 

юрисдикції: територіальної; персональної (національної), захисту (безпеки чи 
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реальної), універсальної, принцип прапору, представницький принцип чи принцип 

розподілу компетенції, принцип ефекту, встановленої у відповідності зі своїм 

внутрішнім законодавством, у якому має бути здійснене правове закріплення всіх 

вірогідних способів установлення юрисдикції. Не дивлячись на численність видів 

юрисдикції, кримінальна юрисдикція у міжнародно-правових актах розглядається за 

трьома основними критеріями, які з різних сторін характеризують одне й те ж саме 

явище – кримінально-правову юрисдикцію: місце вчинення злочину, громадянство 

злочинця та вид злочину (транснаціональний).Особливістю застосування 

територіальної юрисдикції до транснаціональних злочинів являється обставина, 

пов’язана із вчиненням злочину на території кількох держав, що викликає певні 

складнощі у визначенні місця вчинення злочину. 

У Розділі 3 «Принципи та система джерел транснаціонального 

кримінального права», що складається з чотирьох підрозділів, проаналізовано 

систему принципів та джерел транснаціонального кримінального права та виявлено 

їх місце у загальній системі принципів та джерел міжнародного права, здійснена 

класифікація джерел та окреслено особливості Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р. Розділ складається з чотирьох 

підрозділів та зроблені відповідні висновки. 

У підрозділі 3.1 «Система принципів транснаціонального кримінального права» 

визначено, що система принципів цієї підгалузі побудована на засадах 

міжнародного й національного права й сприяє розумінню природи 

транснаціонального кримінального права, тенденцій розвитку, формування ієрархії 

джерел, юридичної сили різних нормативно-правових актів, їх застосування та ін. В 

основу функціонування транснаціонального кримінального права покладено 

загальні принципи права, взяті із національних законів правових систем світу, 

основні принципи міжнародного права та принципи міжнародного кримінального 

права.  

Основні групи принципів транснаціонального кримінального права утворюють: 

1) загальні принципи, визначені у Статуті ООН, Декларації про принципи 

міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництво між 

державами 1970 р., Загальній Декларації прав людини 1948 р., Міжнародних пактах 

про права людини 1966 р., Європейській конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. та інші; 2) принципи міжнародного кримінального 

права, визначені у статутах міжнародних трибуналів, зокрема Римському статуті 

Міжнародного кримінального суду 1998 р., та універсальних конвенціях з 

міжнародного кримінального права; 3) спеціальні принципи, закладені у конвенціях 

з питань протидії транснаціональній злочинності; 4) принципи національного 

(внутрішньодержавного) права закладені у конституційних актах, кримінальних 

кодексах, кримінально-процесуальних кодексах та інших правових актах. Серед 

спеціальних принципів транснаціонального кримінального права виділяється група 

базових принципів превентивного характеру (узгодження і укріплення 
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міжнародного співробітництва у сфері попередження злочинності і кримінального 

правосуддя; дотримання діючих міжнародних договорів і принципів міжнародного 

права, виражених в Статуті ООН та в інших відповідних міжнародним документах; 

реформування національного законодавства для забезпечення його відповідності 

вимогам міжнародного кримінального права, а також для забезпечення ефективного 

і оперативного реагування на нові злочини не тільки кримінально-правовими 

санкціями, але й з допомогою інших заходів; попередження віктимізації, а також 

захист, надання допомоги і виплата компенсацій жертвам та ін.). Також дається  

характеристика групи спеціальних принципів кримінально-процесуальної й 

кримінально-виконавчої сфери (наприклад, принцип змагальності сторін). 

Відмічається важливість системного підходу при визначенні принципів 

транснаціонального кримінального права, так як всі групи принципів знаходяться у 

взаємозв’язку й взаємозалежності. 

У підрозділі 3.2 «Місце джерел транснаціонального кримінального права у 

системі джерел міжнародного кримінального права» визначається, що 

транснаціональне кримінальне право володіє власною системою джерел права, 

відображає специфіку цієї сфери й являється складовою частиною системи джерел 

міжнародного кримінального права. З’ясування співвідношення системи джерел 

міжнародного кримінального права й транснаціонального кримінального права 

вимагає обґрунтування теоретичних положень поняття «джерело права», яке 

вживається як зовнішня, об’єктивована форма вираження і закріплення норми права, 

що базується на узгодженій волі суб’єктів міжнародного права. 

Акцентується увага на тому, що у міжнародному кримінальному праві не існує 

вичерпного переліку джерел у певному міжнародно-правовому документі. Не 

дивлячись на те, що положення ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН, зміст якої 

широко визнається у міжнародному праві в якості переліку джерел, не 

відображають усю повноту та систему джерел міжнародного кримінального права у 

цілому, незалежно від того, чи є такі джерела основними, загальними, допоміжними 

чи спеціальними, вони являються загальновизнаними. Підкреслюється, що на 

формування джерел транснаціонального кримінального права вплинули 

багатосторонні угоди, укладені протягом ХХ ст., статути міжнародних 

кримінальних трибуналів, серед яких слід виділити статути Нюрнберзького та 

Токійського трибуналів, Женевські конвенції 1949 р., Римський статут 

Міжнародного кримінального суду 1998 р., що безпосередньо сприяли становленню 

принципів сучасного міжнародного кримінального права. Основоположне значення 

мають: Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про 

громадянські й політичні права 1966 р., Конвенція РЄ про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р., Статут ООН та Статут МС ООН 1945 р., які 

являються частиною міжнародного права і можуть застосовуватися на цій підставі 

як загальні джерела міжнародного права.  

У підрозділі 3.3 «Система джерел транснаціонального кримінального права 
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та принципи її побудови» виявляються принципи побудови системи джерел, дається 

правова характеристика й проблемні питання щодо певних джерел. Відзначається 

«горизонтальний» регулятивний вплив норм джерел транснаціонального 

кримінального права стосовно суверенних держав; нечітко виражена ієрархічна 

залежність джерел на відміну від системи внутрішньодержавного кримінального 

права; відсутність єдиного кодифікованого документу; провідне становище 

імперативних норм в ієрархії джерел міжнародного права. У системі джерел 

транснаціонального кримінального права виділяються: універсальні джерела – 

загальні принципи права, конвенції та міжнародні звичаєві норми. Судові рішення 

та доктрини найбільш кваліфікованих фахівців із міжнародного публічного права, а 

також норми національного кримінального права і рішення внутрішньодержавних 

судів, направлені на переслідування й покарання за здійснення міжнародних 

злочинів чи злочинів міжнародного характеру, являються допоміжними джерелами. 

Головним джерелом транснаціонального кримінального права є антикримінальні 

конвенції, які передбачають спеціальні умови міжнародної співпраці у протидії 

певним інтернаціоналізованим (транснаціональним) злочинам. 

У підрозділі 3.4 «Конвенція ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р.: умови прийняття, структура, зміст» визначається 

універсальний й системний характер цієї Конвенції для транснаціонального 

кримінального права. Зазначається, що разом з Конвенцією ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності на 62-му пленарному засіданні 55 сесії 

Генеральної Асамблеї ООН Резолюцією 55/25 від 15 листопада 2000 р., були 

ухвалені два протоколи до неї: Протокол про попередження і припинення торгівлі 

людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї та Протокол проти 

незаконного ввозу мігрантів сушею, морем і повітрям. Конвенція була ратифікована 

Україною із застереженнями і заявами Законом України № 1433-IV від 4 лютого 

2004 р. (набула чинності 21 травня 2004 р.) й тим самим взяла на себе зобов’язання 

вжити ряд заходів: криміналізувати внутрішні злочини (участь в організованій 

злочинній групі, відмивання коштів, корупція), прийняти правила екстрадиції, 

підтримувати співробітництво у правоохоронній діяльності тощо. 

Конвенція ООН 2000 р. спрямована на співробітництво у рамках протидії 

транснаціональній організованій злочинності всіх держав-членів ООН й 

концептуально охоплює: криміналізацію окремих видів злочинів; юрисдикцію 

держав-учасниць та відповідальність юридичних осіб; переслідування, винесення 

судового рішення і санкції; конфіскацію та арешт; видачу, передачу засуджених 

осіб; захист свідків; взаємну правову допомогу держав-учасниць; спільні 

розслідування; передачу кримінального провадження; дається визначення й 

характеристика окремих понять та багато інших питань організаційного, 

матеріального та технічного характеру. У Конвенції дається визначення понять 

транснаціональності, організованого злочину, конфіскації майна тощо. Поряд із 

нормами загального характеру, що переважають у Конвенції, до її тексту включені 

конкретні заходи з питань протидії злочинним організованим угрупуванням, 

корупції та іншим злочинам, детально викладені процедури передачі кримінального 
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провадження і арешту доходів від злочинів, видачі осіб, причетних до організованої 

злочинної діяльності, захисту свідків від вірогідної помсти, допомога потерпілим та 

їх захист.  

У Розділі 4 «Транснаціональне кримінальне право: понятійно-

категоріальний вимір», що складається із чотирьох підрозділів, дається 

концептуальне визначення категорії транснаціонального злочину, його ознаки й 

види; виявляються кваліфікуючі ознаки складу транснаціонального злочину й 

кримінальна відповідальність суб’єктів. 

У підрозділі 4.1 «Концепція транснаціонального злочину як категорії 

міжнародного кримінального права» визначено, що транснаціональний злочин, 

родовим поняттям якого являється поняття міжнародного правопорушення, 

характеризується двох-об’єктністю: по-перше порушуються суспільні відносини, з 

метою захисту яких й укладаються міжнародні договори (конвенції), по-друге, 

порушуються відносини, що характеризують виконання такого міжнародного 

зобов’язання. У першому випадку об’єктом правопорушення являється широке коло 

відносин – це можуть бути мир, безпека людства, свобода особи, безпека держави, 

навколишнє середовище тощо, у другому – дотримання принципу pacta sunt 

servanda (договорів слід дотримуватися). 

Показано, що для концептуального визначення категорії транснаціонального 

злочину важливе значення має поступова трансформація поняття «міжнародне 

правопорушення» від поширеного ще наприкінці XIX ст. поняття «міжнародний 

делікт», згодом «інтернаціональний делікт», «порушення гуманітарного права», 

«злочин з міжнародного права», «універсальний злочин», «екстрадиційний злочин», 

й насамкінець «міжнародний злочин» та «злочин міжнародного характеру» (чи 

«конвенційний злочин»). Відзначається, що концепція транснаціонального злочину 

як категорії міжнародного кримінального права базується на наступних важливих 

постулатах: це діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину з 

«іноземним елементом», що викликає загрозу важливим суспільним відносинам або 

завдає шкоду цим відносинам; злочинні наслідки, як правило, наступають більше 

ніж для однієї держави; злочинність транснаціонального кримінального діяння 

повинна бути встановлена джерелами міжнародного права й національним 

законодавством, що особливо важливо в сучасних умовах прискорення глобалізації, 

яка супроводжується трансформацією національної злочинності у транснаціональні 

міжнародні форми; національний характер транснаціонального злочину передбачає 

те, що транснаціональний злочин за характером кримінально–правової заборони є 

національним, а за характеристикою злочинної діяльності та суб’єктів, які беруть в 

ній участь, являється міжнародним. Як концептуальну слід розглядати таку важливу 

ознаку транснаціонального злочину – транснаціональність, яку слід тлумачити у 

відповідності зі ст. 3 п. 2 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р. Згідно цієї статті транснаціональний злочин розглядається як 

а) діяння здійснене більш ніж в одній державі; б) або злочин здійснений в одній 

державі, але суттєва частина його підготовки, планування, керівництва чи контролю 
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має місце в іншій державі; в) або воно здійснено в одній державі, але при участі 

організованої злочинної групи, яка здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній 

державі; г) або воно здійснено в одній держав, але його суттєві наслідки мають 

місце в іншій державі. 

У підрозділі 4.2 «Транснаціональний злочин: характеристика, ознаки, види» 

визначено, що поняття транснаціонального злочину являється ключовою категорією 

підгалузі транснаціонального кримінального права, володіє усіма ознаками 

міжнародного правопорушення (суспільна небезпека, протиправний характер, 

шкідливий характер, наявність вини, причинний зв’язок між діянням і наслідком, 

караність) й має ряд кваліфікуючих ознаки, властивих саме цьому виду злочинів. 

Серед них найбільш важливою являється характеристика транснаціональності, яка 

розглядається як визначальна при розгляді концепції транснаціонального злочину в 

якості категорії міжнародного кримінального права. Наявність іноземного елементу 

у транснаціональному злочині обумовлює міжнародну складову у процесі його 

розслідування, що виражається у необхідності застосування норм права іноземної 

держави, опосередкованого міжнародним правом, або – у виконанні міжнародних 

зобов’язань, що випливають з норм міжнародного права. Характерним для 

транснаціонального злочину є те, що межі караності та настання кримінальної 

відповідальності за злочинні діяння по транснаціональному кримінальному праву 

визначаються нормами внутрішньодержавного права, проте поняття 

транснаціональний злочин у національному законодавстві не застосовується. 

Суттєво доповнює характеристику злочинів їх видова класифікація, яка може 

бути здійсненна з різних позицій й в основу класифікацій кримінальних злочинів 

можуть бути покладені: родовий об'єкт посягання; характер суспільно небезпечних 

наслідків; матеріальні та юридично-формальні підстави; форма вини; суб'єкти 

злочинів; територіальна поширеність злочинів; міжнародне визнання діяння як 

злочину у правових актах тощо. Щодо транснаціональних злочинів, зазначимо 

важливість такого критерію класифікації злочинів як критерій масштабності 

територій (регіонів) держав.  

У підрозділі 4.3 «Кваліфікуючі ознаки складу транснаціонального злочину» 

обґрунтовується необхідність з'ясування складу транснаціонального злочину та 

виявлення особливостей його елементів, що обумовлює кваліфікацію злочину, 

відповідальність та міру покарання.  

Відзначається, що склад злочину у транснаціональному кримінальному праві 

співпадає із загальноприйнятою в теорії кримінального права схемою складу, що 

визначена у джерелах й являє собою сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак, 

що взаємопов’язані між собою й характеризують діяння як злочинне. 

Загальнотеоретичний підхід до визначення складу злочину суттєво доповнює 

сучасний підхід до розуміння складових елементів транснаціонального злочину та 

виявлення їх особливостей, зокрема об’єкт правової охорони у кримінально-

правовій теорії характеризує його не тільки як суспільне відношення, але й як 

реальне благо, конкретний інтерес, що охороняються нормами міжнародного 

кримінального права; об’єктивна сторона транснаціонального злочину є 
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різноплановою й повноструктурною, а її специфіка у масштабах здійснення та 

можливий дистанційний спосіб вчинення злочину; існує складність виявлення 

причинного зв’язку, що виражається в наявності у ній численних ланок, особливо 

коли мова йде про злочинну діяльність організованої групи; здійснення 

транснаціональних злочинів характеризується, як правило, множинністю їх 

суб’єктів, що формують системи налагоджених зв’язків, нерідко пов’язаних з 

державними чи правоохоронними структурами, у будь-якому випадку організованих 

(міжнародні злочинні організації, транснаціональні організовані групи, 

транснаціональні злочинні корпорації тощо); визнається спеціальний суб’єкт 

злочину, який наділений певними ознаками, що мають юридичне формальне 

значення, вказівка на які міститися у самій нормі транснаціонального кримінального 

права (наприклад, посадова особа); поняття «співучасть» у транснаціональному 

кримінальному праві набуває особливої актуальності з огляду на множинність 

суб’єктів злочину, організацію злочинних об’єднань та транснаціональний характер 

самого злочину, що створює певні складнощі у деяких випадках визначення 

юридичного змісту кожного із співучасників. При різноманітності джерельної бази й 

відсутності кодифікації склади транснаціональних злочинів можуть міститися у 

різних міжнародних актах, причому одночасно у кількох діючих актах. 

Розпорошеність властива й визначенню обставин, що обтяжують чи пом'якшують 

злочинність діяння. 

У підрозділі 4.4 «Відповідальність суб’єктів транснаціонального злочину» 

наголошується на актуальності й дискусійному характері дослідження міжнародно-

правової відповідальності за вчинення злочину, що неодноразово підкреслювалось у 

ряді ухвалених ГА ООН резолюцій та рекомендувалось Комісії міжнародного права 

ООН продовжити як першочергову роботу над проектом статей про 

відповідальність.  

Визначається, що суб'єктами відповідальності за вчинення транснаціонального 

злочину, який є злочином загальнокримінального характеру, визнаються фізичні 

особи чи колективні утворення (організована злочинність) і відповідальність за 

злочинні діяння вони несуть згідно принципу індивідуальної відповідальності за 

скоєння транснаціонального злочину, який утверджений у доктрині міжнародного 

кримінального права та зафіксований у міжнародних актах. Питання про 

кримінальну відповідальність держав у транснаціональному кримінальному праві не 

ставиться; норми, що регламентують відповідальність держав, не зараховуються до 

міжнародного кримінального права, основними категоріями якого являються 

кримінальна відповідальність і злочин як кримінальне правопорушення індивідів, 

проте ставиться питання про можливу відповідальність юридичних осіб. Підставою 

є те, що у ряді антикримінальних конвенцій передбачена відповідальність 

юридичних осіб (покарання у вигляді штрафу, конфіскації, обмеження діяльності, 

ліквідації тощо) відносно окремих видів транснаціональних злочинів, частіше за все 

пов’язаних з екологічною безпекою планети, корупцією, інформаційними 

технологіями, господарською і економічною діяльністю підприємств і організацій. 

Проте норми, що містять посилання на можливість несення відповідальності 
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юридичними особами у міжнародному праві, вельми розпорошені й охоплюють 

різні склади злочинів. Особливістю відповідальності юридичної особи слід вважати 

те, що вона можлива при здійсненні транснаціонального злочину й може, згідно 

загальної правової практики, наступати при наявності винної поведінки керівника 

(представника) юридичної особи, тобто діє принцип персоніфікації 

відповідальності. Слід зазначити, що відповідальність юридичної особи може 

наступати й у випадку коли винна фізична особа не встановлена. Визнання 

юридичної особи суб’єктом кримінальної відповідальності у транснаціональному 

кримінальному праві має узгоджуватися з принципом індивідуальної кримінальної 

відповідальності фізичних осіб. 

У Розділі 5 «Міжнародно-правові засоби і механізми протидії 

транснаціональній злочинності», який містить п’ять підрозділів, здійснено аналіз 

криміналізації транснаціональних діянь, кримінального переслідування осіб, що 

вчинили транснаціональний злочин, виявлено особливості екстрадиції, захисту 

свідків, допомоги потерпілим особам у транснаціональному кримінальному праві та 

акцентовано увагу на необхідності взаємної правової допомоги держав у протидії 

транснаціональній злочинності. 

У підрозділі 5.1 «Криміналізація транснаціональних діянь» показано, що 

численні конвенції, які приймаються у сфері співробітництва держав по протидії 

транснаціональній злочинності, визначають механізми здійснення криміналізації 

конкретних злочинів. Аналізується поняття криміналізації злочину як важливого 

інструменту у механізмі кримінально-правових заборон оскільки є підставою 

допустимості, можливості, доцільності й необхідності визнання суспільно 

небезпечного діяння злочинним і караним. 

У підрозділі 5.2 «Кримінальне переслідування осіб, що скоїли 

транснаціональний злочин» досліджено поняття кримінального переслідування, 

виявлено концептуальні підходи до характеристики дефініції цього поняття, 

проаналізовано антикримінальні конвенції у цій частині й виявлено особливості 

кримінального переслідування осіб, що вчинили транснаціональні злочини. Поняття 

«кримінальне переслідування» окреслює зміст і напрям правомірних дій держави 

щодо фізичної особи за певних обставин, проте воно є дискусійним серед науковців 

й сприяло формуванню широкого та вузького підходів. У широкому розумінні 

кримінальне переслідування передбачає весь комплекс процесуальної діяльності у 

кримінальному провадженні, який охоплює дії від моменту встановлення події 

кримінального правопорушення, особи, що його вчинила, а також доведення її 

винуватості та призначення відповідного покарання та його реалізації. Складним у 

цьому розумінні є питання про включення оперативно-розшукових дій та 

запобіжних заходів, а також призначення покарання. З позиції вузького підходу суть 

кримінального переслідування визначається як процес обвинувачення особи у 

вчиненні кримінально караного діяння. Складність та системність поняття 

«кримінальне переслідування» передбачає його розуміння як процесуальної 

діяльності, що включає до цього процесу функції учасників кримінального 
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провадження та роль держави, яка делегує певні функції у кримінальному 

переслідуванні відповідним органам. Це діяльність, яку здійснює сторона 

обвинувачення з метою викриття підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні 

злочину й охоплює висунення обвинувачення, підтримання державного 

обвинувачення у суді, процесуальне досудове розслідування, а також прийняття 

судового рішення у кримінальній справі, а також при необхідності перегляд справи 

у апеляційній та касаційній інстанціях. 

У підрозділі 5.3 «Видача підозрюваних, обвинувачених та передача засуджених 

осіб за нормами транснаціонального кримінального права» аналізуються поняття 

«екстрадиція», «видача», «передача» та «право притулку», аналізуються 

особливості та характеризується правове регулювання цих відносин за нормами 

транснаціонального кримінального права. 

Підкреслюється, що питання видачі підозрюваних, обвинувачених та передача 

засуджених осіб охоплюють процедурні питання, застосовуються лише у 

міждержавній практиці й тісно пов’язані з такою фундаментальною правовою 

категорією як кримінальна юрисдикція. Видача як правовий інститут 

транснаціонального кримінального права поєднує норми матеріального та 

процесуального права, не охоплюється одним чи навіть кількома правовими актами 

й має виходити з положень, норм і принципів різних галузей національного 

законодавства і самостійних правових систем – національного й міжнародного 

права. Екстрадиція не являється безумовною процедурою і в ряді випадків залежить 

від різних обставин, що характеризують транснаціональний злочин. Однією із самих 

серйозних перепон для екстрадиції існує проблема застосування окремих видів 

кримінальних покарань. Складними є питання про те, чи застосовуються до 

екстрадиції загальне положення права, відповідно до якого закон не має зворотної 

дії у часі, значення мають питання громадянства й строки давності. Плин строків 

давності створює перепони видачі осіб, однак вони не повинні застосовуватися 

стосовно ряду транснаціональних злочинів, у подоланні безкарності яких 

зацікавлена вся міжнародна спільнота (тероризм, наркоторгівля, захоплення 

заручників, вбивства, торгівля людьми тощо). 

У підрозділі 5.4 «Захист свідків, допомога потерпілим особам у 

транснаціональному кримінальному праві» аналізується правове регулювання 

захисту свідків та допомога потерпілим особам у транснаціональному 

кримінальному праві з огляду на їх незахищеність від протиправного впливу й 

необхідність забезпечення їх анонімності, запобігання публічного розголосу 

установочних даних, особливо тих свідків, життя і здоров’я яких знаходяться під 

загрозою реальних посягань зі сторони злочинців. Захист свідків та потерпілих осіб 

у транснаціональному праві мають на меті уберегти свідка від посягань і 

залякування, а також забезпечення його публічного виступу, коли мова йде про 

організовану злочинність і тероризм. Зростання транснаціональної злочинності та 

розширення сфер діяльності злочинних організованих угрупувань обумовлює 
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формування різноманітних заходів захисту свідків, збільшення числа програм 

захисту свідків у державах з різними правовими системами та правовими 

традиціями та відображення їх у міжнародно-правових актах. Підкреслюється, що 

існує необхідність в узгодженості норм транснаціонального кримінального права й 

національного законодавства країн з різними правовими системами, обміні 

інформацією про найбільш успішні види практичної діяльності, прийняття програм 

захисту свідків та потерпілих осіб у першу чергу в тих країнах, де особливо швидко 

розвивається транснаціональна злочинність, а також удосконалення таких програм у 

тих державах, де вони вже існують. 

У підрозділі 5.5 «Взаємна правова допомога та інші заходи у механізмі 

протидії транснаціональній злочинності» розкрито принципи сучасного 

міжнародного співробітництва держав по наданню правової допомоги, визначені у 

основоположних міжнародно-правових актах, й показано основні форми такого 

співробітництва. Показано, що сучасні тенденції розвитку міжнародної злочинності 

обумовлюють необхідність активного залучення механізмів надання та отримання 

міжнародної правової допомоги у сфері протидії транснаціональним злочинам, а 

також цілеспрямованої співпраці світової спільноти у цьому напрямі. Зобов’язання 

держав співробітничати одна з одною й надавати правову допомогу являється 

імперативним правилом. Співробітництво держав в усіх сферах, у тому числі й 

кримінальній, повинно здійснюватися незалежно від розбіжностей у політичних, 

економічних і соціальних системах й у той же час відбуватися з дотриманням 

принципу державного суверенітету. 

Поняття «взаємна правова допомога держав» розглядається як самостійна 

категорія міжнародного кримінального права у механізмі міждержавного 

співробітництва, охоплює узгоджені між державами заходи: по криміналізації 

транснаціональних злочинів; припиненню злочинів шляхом проведення в 

необхідних випадках певних оперативно-розшукових дій; наданню допомоги у 

розслідуванні кримінальних справ і здійсненні кримінального переслідування; по 

забезпеченню виконання кримінальних покарань й постпенітенціарному впливу; по 

наданню професійно-технічної допомоги; запобіганню злочинів тощо.  

У Розділі 6 «Міжнародні органи та організації співробітництва з питань 

запобігання транснаціональній злочинності», який містить сім підрозділів, 

показана діяльність міжнародних органів та організацій у протидії 

транснаціональній злочинності, зокрема виявлена провідна роль ООН та її форумів з 

питань міжнародного кримінального права та правосуддя, а також показана участь 

України у цій сфері. 

У підрозділі 6.1 «Роль Організації Об’єднаних Націй у формуванні й розвитку 

транснаціонального кримінального права» розкрито основні функції ООН в 

організації співробітництва у сфері протидії міжнародній злочинності на 

інституційній основі (центральноутворююча, організаційна, правотворча, зокрема 

здійснення послідовної систематизації норм міжнародного кримінального права та 

його кодифікація). 
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У підрозділі 6.2 «Конгреси ООН з питань попередження та запобігання 

транснаціональній злочинності» наводиться характеристика конгресів ООН, що 

регулярно скликаються кожні п’ять років відповідно до Резолюції 415(V) 

Генеральної Асамблеї від 1 грудня 1950 р. (проведено тринадцять скликань). 

Світове значення конгресів ООН з питань попередження злочинності й 

кримінальному правосуддю сприяє формуванню основ нормотворчої діяльності 

держав й стандартів по удосконаленню національних правових систем у сфері 

злочинності та кримінальному правосуддю. На конгресах: розробляються документи 

для ефективного співробітництва між державами й проведення практичних 

досліджень, включаючи світові огляди злочинності й аналіз стратегії боротьби з 

нею; розглядаються конкретні питання, пов’язані з причинами злочинності, 

формами злочинності серед неповнолітніх, проблемами злочинності у контексті 

соціальних умов життя суспільства, впливом технічного прогресу на злочинність, 

поширення терористичної діяльності у зв’язку з актами захоплення літаків, 

викрадення людей з метою отримання незаконних уступок від уряду; безпосередні 

проблеми транснаціональної злочинності; розробляється стратегія у сфері 

злочинності, тобто комплексна програма, направлена на попередження явищ і 

моделей поведінки, соціально неприйнятних; формулюються склади 

транснаціональних злочинів, виявляються нові злочини (наприклад, злочини у сфері 

високих технологій) тощо. 

У підрозділі 6.3 «Роль Ради Європи у розвитку транснаціонального 

кримінального права» зазначається, що європейсько-правовий простір розглядається 

як необхідний елемент протидії транснаціональній злочинності у загальносвітовому 

контексті, у якій суттєва роль належить Раді Європи, що акумулює 

загальноєвропейські проблеми. У рамках Ради Європи, починаючи з часу її 

утворення, укладено численні конвенції у сфері протидії міжнародній злочинності, 

які мають статус міжнародного договору відповідно до вимог Віденської конвенції 

про право міжнародних договорів 1969 р.: про видачу правопорушників, про 

взаємодопомогу у кримінальних справах, про міжнародну дійсність кримінальних 

вироків, про передачу провадження у кримінальних справах, про боротьбу з 

тероризмом, кіберзлочинністю та ін.  

У підрозділі 6.4 «Інтерпол, Європол та інші міжнародні органи з питань 

співробітництва у протидії транснаціональній злочинності та формуванні 

транснаціонального кримінального права» характеризується система 

багатостороннього співробітництва у протидії транснаціональній злочинності, що 

функціонує під егідою ООН та її спеціалізованих установ, перш за все Міжнародна 

морська організація (ІМО), Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), 

Міжнародна організація з міграції (МОМ), Міжнародна агенція по атомній 

енергетиці (МАГАТЕ) та ін. Спеціально створені для вирішення завдань протидії 

міжнародній злочинності Інтерпол та Європол, у структурі ООН діє Управління по 

наркотикам і злочинності (УНЗ ООН), яке очолює міжнародне співробітництво по 

боротьбі з незаконним обігом наркотиків, організованою злочинністю та 

міжнародним тероризмом.  
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Досліджено діяльність зазначених структур й зазначено, що вона спрямована на 

вирішення різноманітних завдань: від розробки проектів міжнародних договорів до 

здійснення конкретних заходів. У межах міжнародних міжурядових організацій і 

органів, передусім ООН і Ради Європи, розроблені й прийняті конвенції, угоди, 

керівні принципи і рекомендації з основних напрямків боротьби з тероризмом на 

суші, на морі і в повітрі, а також наркобізнесом, корупцією, торгівлею людьми, 

фальшивомонетництвом, відмиванням брудних грошей та іншими злочинами, ними 

здійснюється розшук злочинців, екстрадиція та ін.  

У підрозділі 6.5 «Теоретико-правові засади міжнародного співробітництва 

України у протидії транснаціональній організованій злочинності» зазначено, що 

сучасні проблеми поширення транснаціональної злочинності в Україні тісно 

пов’язані з проблемами національної безпеки й шкодять національним інтересам. 

Особливу загрозу становлять транснаціональні злочини у сфері торгівлі людьми, 

проституції, торгівлі людськими органами, наркобізнесу, корупції, фінансових 

зловживань, відмивання коштів, контрабанди, торгівлі вогнепальною та холодною 

зброєю, транспортними засобами тощо. Особливу увагу Державна служба 

фінансового моніторингу України концентрує на розслідуванні фактів відмивання 

коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних 

коштів і майна злочинними організаціями, комерційними структурами, які мали 

транснаціональні зв’язки . співробітництва. Україна прагне до активного 

співробітництва щодо імплементації міжнародних стандартів кримінального права й 

правосуддя й правового забезпечення ефективності такого співробітництва, що 

являється одним із пріоритетних завдань законотворчої діяльності та юридичної 

науки. 

У підрозділі 6.6 «Участь України в імплементаційному механізмі конвенційного 

регулювання транснаціональних кримінальних відносин» досліджується діяльність 

України, що пов’язана із підписанням й ратифікацією універсальних та регіональних 

конвенцій та їхньою імплементацією до законодавства України. Серед численних 

конвенцій універсального та регіонального характеру у цій сфері (Європейська 

конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р., Конвенція ООН з 

морського права 1982 р., Конвенція про боротьбу з незаконними актами, 

спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 р., Конвенція про 

охорону персоналу ООН та зв’язаного з нею персоналу 1994 р., Кримінальна 

конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією 1999 р., Конвенція про 

відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 

1990 р., Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 

доходів, одержаних злочинним шляхом та щодо фінансування тероризму 2005 р.) 

слід звернути увагу на Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р. та два протоколи до неї, які були ратифіковані із 

застереженнями і заявами Законом України від 4 лютого 2004 р. й тим самим 

Україна взяла на себе зобов’язання вжити ряд заходів, у тому числі: криміналізувати 

внутрішні злочини (участь в організованій злочинній групі, відмивання коштів, 

корупція), прийняти правила екстрадиції, підтримувати співробітництво у 
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правоохоронній діяльності, сприяти підготовці кадрів і технічної допомоги у 

протидії транснаціональній злочинності тощо. 

На цій правовій підставі внесені зміни до Кримінального кодексу України 

(ст. 258 «Терористичний акт»), Кримінального процесуального кодексу України 

(Розділ IX) й інших документів. 

У підрозділі 6.7 «Організаційно-інституційна діяльність України у протидії 

транснаціональній злочинності» встановлено, що організаційно-інституційна 

діяльність розглядається як важливий вектор у протидії транснаціональній злочинності 

у найбільш значних напрямках: тероризм, корупція, відмивання незаконних коштів, 

протидія незаконному обігу наркотиків тощо. Принципово новими для України стали 

взаємодія з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерпол й розбудова 

Українського бюро Інтерполу; співпраця з Європейським поліцейським офісом у 

межах компетенції європейських правоохоронних структур; втілення нових підходів 

в сфері управління правоохоронними органами; міжнародне співробітництво в 

боротьбі з злочинністю; реформування правоохоронної системи та ін. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено узагальнення проблем наукового 

завдання, яке полягало у тому, щоб на підставі аналізу міжнародно-правових норм 

здійснити теоретичне осмислення концепції, поняття та змісту системи 

транснаціонального кримінального права та сформулювати основні положення цієї 

сфери міжнародного права. За результатами дослідження сформульовано 

нижченаведені основні висновки. 

1. Транснаціональне кримінальне право є складовою однієї з основних 

галузей міжнародного права – міжнародного кримінального права, яке розвивається 

за наступними тенденціями: відособлення міжнародного кримінального права як 

самостійної галузі; інтернаціоналізація кримінального права, що передбачає 

нарощування числа спільних елементів у кримінально-правових і процесуальних 

системах держав, збільшення їх здатності взаємодіяти одна з одною, а також з 

міжнародним правом; посилення інтеграційних процесів й подальше зближення 

правових систем; послідовне виокремлення у системі міжнародного кримінального 

права норм матеріального й процесуального характеру, їх розвиток й 

удосконалення; автономізація транснаціонального кримінального права; 

удосконалення основоположних принципів та категорій міжнародного 

кримінального права. 

2. Комплексне дослідження міжнародного кримінального права та його 

складової – транснаціонального кримінального права, вимагає сучасної методології, 

основними рисами якої є системність, плюралізм, відмова від методологічного 

монізму, комплексність з урахуванням концептуальних підходів до явищ, що 

розглядаються. Сучасна методологія допускає застосування методів, що довели 

свою спроможність й нових, що осучаснені складними суспільними відносинами та 

новими тенденціями у методологічній науці.  
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3. Розвиток суспільних відносин та взаємозалежності народів і країн, зміни на 

політичній мапі світу, інтеграційні процеси та інші процеси привели до загострення 

проблем, у першу чергу економічного характеру й, як наслідок, зростання 

міжнародної злочинності, різновидом якої являється транснаціональна організована 

злочинність. Позитивний вплив на розвиток національного й міжнародного права 

здійснює глобалізація як світова тенденція новітнього часу; відбувається постійний 

процес зближення змісту правового регулювання та зовнішніх форм його 

вираження; гармонізація внутрішньодержавного кримінального права та інше.  

4. У доктрині міжнародного кримінального права відображена світова 

тенденція розвитку й виокремлення систем міжнародного кримінального права 

stricto sensu та транснаціонального кримінального права; на основі ґрунтовного 

комплексного дослідження, базуючись на сучасних досягненнях вітчизняних й 

зарубіжних вчених є підстави виділити концепцію транснаціонального 

кримінального права, як підгалузі міжнародного кримінального права.  

5. Транснаціональне кримінальне право – сфера правового регулювання 

відносин, що сформувалась наприкінці XX – початку XXI ст., під впливом 

численних факторів об'єктивного характеру, зокрема розвитку основоположних 

принципів міжнародного права, розширення кола суб'єктів міжнародного права, 

посилення впливу міжнародних організацій, наднаціональних утворень, глобалізації 

як суспільного явища, а також безпрецедентного зростання транснаціональної 

злочинності, появи нових кримінальних злочинів та зростання їх чисельності. 

6. Транснаціональне кримінальне право представляє собою систему 

взаємопов’язаних елементів, що діють на теоретичному, нормативному та 

емпіричному рівнях правового регулювання суспільних відносин, що виникають у 

зв’язку із здійсненням транснаціонального злочину. Системний підхід включає 

аналіз складових елементів кримінального права: кримінально-правової доктрини; 

кримінально-правових норм, що складають джерельну базу; принципів права; 

поняття транснаціонального злочину, його ознак та елементів складу; 

відповідальності за правопорушення; правозастосовної практики, спрямованої на 

реалізацію принципів, цілей і завдань транснаціонального кримінального права, а 

також співробітництва держав у сфері протидії транснаціональній злочинності.  

7. Виокремлення предмету та методу правового регулювання відносин 

являється підставою для визначення транснаціонального кримінального права як 

підгалузі міжнародного кримінального права, невід’ємною частиною якого воно 

являється. Транснаціональне кримінальне право являє собою відносно автономну 

підгалузь міжнародного кримінального права, що входить у систему міжнародного 

права; включає принципи і міжнародно-правові норми, які визначають злочинність 

діяння і межі відповідальності за його вчинення, а також регламентують питання 

співробітництва держав з метою протидії транснаціональній злочинності. Ключовою 

категорією транснаціонального кримінального права являється транснаціональний 

злочин, межі караності та настання кримінальної відповідальності за який 

визначаються нормами внутрішньодержавного права. 

8. Норми транснаціонального кримінального права групуються у декілька 
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блоків (підсистем) – матеріальне право, кримінально-процесуальне право, 

кримінально-превентивне право, також до цієї сфери належать норми кримінально-

виконавчої сфери. 

9. Предметом правового регулювання транснаціонального кримінального 

права є суспільні відносини, що виникають з приводу вчинення суб’єктом 

транснаціонального злочину, серед яких виділимо дві найбільш важливі групи. По-

перше, це суспільні охоронні відносини, що виникають з приводу здійснення діяння, 

злочинність якого визначена у міжнародно-правових актах і внутрішньодержавному 

законодавстві. Це передбачає вивчення таких соціальних явищ як транснаціональні 

злочини, їх юридичної природи, ознак та особливостей з'ясування підстав 

кримінальної відповідальності й розробку теоретичних основ такої відповідальності; 

вивчення проблемних питань складу злочину, співучасті, рецидиву злочинів, 

обставин, що виключають злочинність діяння тощо. Ця група відносин включає 

питання криміналізації злочинів; попередження, розслідування й кримінальне 

переслідування злочинців; кримінально-процесуальні аспекти, що стосуються 

питань юрисдикції, видачі осіб, захисту свідків, допомоги потерпілим. По-друге, це 

міжнародне співробітництво між державами та міжнародними організаціями у сфері 

протидії транснаціональній організованій злочинності. Співробітництво 

здійснюється шляхом використання двох взаємопов’язаних механізмів, один з яких 

договірний (конвенційний), тобто він втілюється в укладених державами договорах 

(конвенціях), а інший – організаційно-правовий, тобто проявляється в діяльності 

загальних і спеціалізованих організацій (органів, установ). До предмету 

транснаціонального кримінального права також належать відносини превентивного, 

пенітенціарного характеру та відносини щодо співробітництва між 

правоохоронними органами держав, зокрема у проведенні спільних розслідувань. 

10. Для сучасних міжнародно-правових відносин є характерним розширення 

кола суб’єктів – учасників, що пов’язано з розвитком суспільних відносин та 

ускладненням міжнародних стосунків. З появою нових видів відносин в 

економічній, фінансовій, інформаційній, культурній та інших сферах, які не можуть 

існувати за участі лише «традиційних» суб’єктів міжнародного права, з’являються 

«нові» суб’єкти, зокрема у наш час актуальним є питання про визнання суб’єктом 

транснаціонального кримінального права юридичної особи. Правомірною є 

постановка питання про визнання міжнародної терористичної організації в якості 

самостійного суб’єкта злочину міжнародного тероризму і відповідальності по 

міжнародному праву. 

11. Визначення кола суб’єктів транснаціонального кримінального права 

безпосередньо залежить від правосуб’єктності учасників міжнародно-правових 

відносин. При скоєнні транснаціонального злочину суб’єктами відносин є у першу 

чергу фізичні особи, колективні угрупування, а також можливе визнання суб’єктом 

правопорушення юридичної особи. 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. Фізична особа – суб'єкт 
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національного права перебуває під юрисдикцією держави, проте може вступати у 

міжнародно-правові відносини, що визначається наступним: 1) міжнародне право 

може безпосередньо створювати для індивіда міжнародні права й обов’язки; 

2) можливість індивіда самостійно й незалежно звертатися до міжнародних органів, 

зокрема органів юстиції; 3) індивіди є суб’єктами міжнародної кримінальної 

відповідальності за міжнародні правопорушення. Фізична особа несе 

відповідальність перед внутрішньодержавними судовими органами і до неї 

застосовуються норми міжнародного та національного права у відповідності з 

міжнародними обов’язками держави у випадку вчинення транснаціонального 

злочину. Стосовно конвенційних кримінально-правових норм про відповідальність 

за транснаціональні злочини реалізація принципу пріоритету норм міжнародного 

права над нормами національного права значно ускладняється, а іноді й взагалі стає 

неможливою.  

12. 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. 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.  

13. Згідно з нормами конвенцій, що застосовуються у зв’язку із вчиненням 

транснаціональних злочинів, допускається застосування державами будь-якої 

кримінальної юрисдикції, встановленої у відповідності зі своїм внутрішнім 

законодавством. Основними принципами кримінально-правової юрисдикції 

являються: територіальний, заснований на місці вчинення злочину; персональний 

(активний персональний принцип, що базується на громадянстві особи, що вчинила 

злочин; пасивний персональний принцип, заснований на громадянстві жертви 

злочину); принцип захисту, заснований на національному інтересі; універсальний 

принцип, заснований на міжнародному характері злочину.  

14. Для транснаціонального кримінального права як складової частини 

системи міжнародного кримінального права властиві всі основоположні принципи 

міжнародного кримінального права, що значною мірою базуються на загальних 

принципах міжнародного права, а також власні принципи, визначені предметом й 

особливостями цієї підгалузі. Характерними для транснаціонального кримінального 

права є принцип індивідуальної кримінальної відповідальності, узгодження і 

укріплення міжнародного співробітництва у сфері попередження злочинності й 

кримінального правосуддя; активізація протидії міжнародній злочинності шляхом 

дотримання і укріплення правопорядку, а також законності в міжнародних 

відносинах; реформування національного законодавства для забезпечення його 

відповідності вимогам міжнародного кримінального права, а також для 
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забезпечення ефективного і оперативного реагування на нові злочини не тільки 

кримінально-правовими санкціями, але й з допомогою інших заходів; попередження 

віктимізації, а також захист, надання допомоги і виплата компенсацій жертвам; 

прогресивна раціоналізація і гуманізація кримінального законодавства і процедур 

введення альтернативних підходів до винесення вироків і покарань при дотриманні 

соціальної справедливості; дотримання на всіх стадіях процесу прав людини і 

забезпечення рівності і справедливості. 

15. Формування системи джерел транснаціонального кримінального права 

відбувається на основі фундаментальних основ міжнародного кримінального права, 

що визначені у статті 38 Статуту Міжнародного суду ООН (універсальні й 

допоміжні джерела). Основним джерелом транснаціонального кримінального права 

являються конвенції, укладені в рамках ООН, Ради Європи та інших міжнародних 

організацій. Конвенції мають договірну форму й, зазвичай, комплексний характер: 

містять матеріальні, процесуальні й інші норми права уповноважуючого, 

зобов’язуючого чи заборонного характеру. Конвенції можуть бути універсальними й 

регіональними; можуть різнитися за змістом, характером норм, що в них містяться, 

залежно від об’єкта посягання та за іншими підставами. Поширене у 

транснаціональному праві поняття «антикримінальні конвенції» передбачає, що в 

цих конвенціях визначаються спеціальні умови міжнародної співпраці у протидії 

певним інтернаціоналізованим (транснаціональним) злочинам. Антикримінальні 

конвенції фіксують норми, що визначають склади транснаціональних злочинів, 

юрисдикцію органів кримінальної юстиції, криміналізацію злочинних діянь, 

здійснення кримінального переслідування, а також регулюють співробітництво 

держав у сфері надання правової допомоги при здійсненні кримінального 

правосуддя. Разом з тим такі конвенції мають ряд недоліків, по-перше, вони містять 

зобов’язання щодо тих держав, що беруть у них участь. Антикримінальним 

конвенціям властиве порівняно невелике число ратифікацій. По-друге, розходження 

у позиціях держав нерідко призводить до того, що конвенційні норми 

сформульовані в узагальненій формі, заради досягнення згоди якомога більшою 

кількості держав, навіть з різними правовими системами. По-третє, у більшості 

конвенцій відсутній механізм контроля за дотриманням зобов’язань державами у 

протидії міжнародній злочинності. 

16.  Серед інших джерел транснаціонального кримінального права 

(міжнародний звичай, судові рішення й судова практика, акти і резолюції 

міжнародних організацій) особливе місце займає національне законодавство, що 

обумовлено наступним. У випадку вчинення транснаціонального злочину рішення 

(вирок) виноситься на підставі національного законодавства, у той час як у випадку 

з міжнародним злочином міжнародний трибунал виносить вирок безпосередньо на 

підставі міжнародного права, причому національні суди можуть це робити як на 

підставі міжнародного, так і внутрішнього права. Застосування норм 

транснаціонального кримінального права відбувається з урахуванням особливостей 

національних правових систем й не повинно суперечити загальновизнаним 

міжнародним принципам і нормам. У такому разі вимагається приведення 
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національних законів у відповідність до міжнародних правових актів й посилання на 

специфіку кримінально-правової системи не можуть слугувати підставою для 

відмови держави від взятих на себе зобов’язань в силу відомого принципу 

«договори повинні виконуватися». 

17. Дослідження транснаціонального кримінального права та його джерел 

свідчить про те, що воно спрямоване на вироблення стратегії та вирішення 

актуальних проблем протидії міжнародній злочинності; розробку міжнародних 

стандартів у сфері криміналізації діянь, що представляють велику суспільну 

небезпеку, та пеналізації даних діянь відповідно до їхньої суспільної небезпеки. 

Транснаціональне кримінальне право сприяє все більшій уніфікації кримінальної 

відповідальності за здійснення самих серйозних злочинів і зближенню національних 

кримінально-правових систем сучасного світу. 

18. Криміналізація транснаціональних 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. Криміналізація – це 

процес, елементом якого є встановлення кримінального покарання за діяння, вже 

визнані злочинними (пеналізація), а також диференціація кримінальної 

відповідальності. У процесі криміналізації транснаціональних злочинів відбувається 

уніфікація національного законодавства, яке здатне криміналізувати діяння, що не 

являється підставою міжнародної кримінальної відповідальності й не підпадає під 

міжнародну кримінальну юрисдикцію. 

19.  У транснаціональному кримінальному праві екстрадиція спрямована на 

передання підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи державою, на території 

якої вона перебуває, під юрисдикцію держави, на території якої така особа вчинила 

злочин або громадянином якої вона являється. Необхідність видачі особи 

(екстрадиція) обумовлена вчиненням транснаціонального (екстрадиційного) 

злочину, що передбачає кримінальне переслідування та притягнення до 

відповідальності згідно юрисдикції відповідної держави. Поряд із видачею 

(екстрадицією) та передачею засудженої особи у транснаціональному 

кримінальному праві використовують новий юридичний механізм передачі 

обвинувачених і засуджених осіб – Європейський ордер на арешт, який введений в 

юридичний обіг з 1 січня 2004 р., й передбачає спрощену формальну процедуру 

екстрадиції, звільнену від більшості обмежень, характерних для екстрадиції, й 

функціонує незалежно від традиційної процедури видачі у правовому полі держав-

членів Європейського Союзу.  

20.  Зростання різноманітних заходів та збільшення програм захисту свідків та 

потерпілих осіб у міжнародному кримінальному праві та національному 

законодавстві обумовлено розширенням проявів транснаціональної злочинності та 

сфер діяльності терористичних угрупувань, що вимагає від держав прийняття 

належних заходів по захисту свідків, що беруть участь у кримінальному 
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судочинстві. Захист свідків та потерпілих осіб у транснаціональному кримінальному 

праві розглядаються як суттєва гарантія забезпечення їх участі у кримінальному 

судочинстві й мають на меті уберегти свідка від посягань і залякування, захист його 

життя, здоров’я, а також членів його сім’ї, а також забезпечити його публічний 

виступ. 

21. Універсальний характер Організації Об’єднаних Націй як міжнародної 

організації обумовлений організаційною та нормотворчою роллю у формуванні та 

розвитку міжнародного кримінального права, а також його реалізації, у цілому та 

його підгалузі – транснаціонального кримінального права. ООН здійснює 

центрально-утворюючу функцію в організації співробітництва держав у сфері 

протидії міжнародної злочинності на інституційній основі. 

22. Основи для нормотворчої діяльності у сфері транснаціонального 

кримінального права закладають такі міжнародні органи й організації як 

Міжнародна морська організація, Міжнародна організація цивільної авіації, 

Міжнародна організація з міграції, Міжнародна агенція по атомній енергетиці, 

Інтерпол, Європол, Генеральна Асамблея ООН, Комісія міжнародного права ООН, 

Рада Безпеки ООН, Управління ООН з наркотиків і злочинності, Економічна та 

Соціальна Рада ООН. Чільне місце у цій діяльності належить форумам світового 

значення – конгресам ООН з питань попередження злочинності й кримінального 

правосуддя. 

23. Поняття «взаємна правова допомога держав» 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, яка являє собою системне явище, може надаватися при здійсненні 

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

інших ситуаціях.  

24. В Україні існує правовий механізм щодо протидії транснаціональній 

злочинності виражений у нормативно-правовій базі, інституційній структурі й 

міжнародному співробітництві по наданню взаємної правової допомоги, проте 

відзначимо необхідність його удосконалення. До виключного правового 

регулювання у кримінальному праві України відноситься встановлення елементів 

складів злочинів транснаціонального характеру та покарання за їх вчинення. Проте 

у механізмі імплементації норм міжнародного права існує потреба скорочення 

розриву часового перебігу між прийняттям конвенції та її ратифікацією Верховною 

Радою України, а також потребує приведення у відповідність положень 

внутрішньодержавного законодавства України щодо складів транснаціональних 

злочинів до міжнародно-правових норм й повного відображення їх елементів. 

Елементи складів злочинів транснаціонального характеру, встановлені на 

міжнародному рівні, можуть входити до одного чи декількох складів злочинів 

кримінального кодексу України. Склади злочинів за кримінальним правом України 

також можуть бути сформульовані більш широко, ніж склади транснаціональних 
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злочинів, встановлені на міжнародному рівні.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Попко В.В. Транснаціональне кримінальне право: міжнародно-правові 

засади.–Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний університет 
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імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню міжнародно-правових 

засад транснаціонального кримінального права, яке визнається підгалуззю 

міжнародного кримінального права, його принципів, джерел, категорій, структури 

та місця у системі міжнародного кримінального права. Розглянуто методологічні 

основи, засади формування, стан правового регулювання інститутів 

транснаціонального кримінального права, а також взаємодію з 

внутрішньодержавним законодавством. Транснаціональне кримінальне право 

розглядається у контексті розвитку основних тенденцій міжнародного 

кримінального права. Аналізується поняття транснаціонального злочину як 

ключової категорії транснаціонального кримінального права, виявляються його 

властивості, склад злочину, приділяється увага суб’єктам відповідальності у 

транснаціональному кримінальному праві й наголошується на розширенні кола 

суб’єктів – учасників транснаціональних кримінальних відносин, що пов’язано з 

розвитком суспільних відносин та ускладненням міждержавних стосунків, зокрема 

правомірним являється питання про визнання суб’єктом транснаціонального 

кримінального права юридичної особи. Виявляється роль міжнародних організацій 

та органів у міжнародно-правовому механізмі регулювання, що відкриває широкі 

можливості координації антикримінальних зусиль держав, а також приділяється 

увага встановленню та реалізації кримінальної відповідальності за злочини 

транснаціонального характеру, що здійснюється в рамках єдиного комплексу 

правових норм міжнародного кримінального права та кримінального права України.  

Ключові слова: міжнародне кримінальне право, транснаціональне кримінальне 

право, транснаціональний злочин, криміналізація, кримінальне переслідування, 

кримінальна відповідальність, національна юрисдикція, механізм протидії 

транснаціональній злочинності, міжнародне співробітництво держав. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Попко В.В. Транснациональное уголовное право: международно-правовые 

основы. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию международно-правовых 

основ транснационального уголовного права, которое признается подотраслью 

международного уголовного права, его принципов, источников, категорий, 

структуры и места в системе международного уголовного права. Рассмотрены 

методологические основы, принципы формирования, состояние правового 

регулирования институтов транснационального уголовного права, а также 

взаимодействие с внутренним государственным законодательством. 

Транснациональное уголовное право рассматривается в контексте развития 
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основных тенденций международного уголовного права. Анализируется понятие 

транснационального преступления как ключевой категории транснационального 

уголовного права, выявляются его свойства, состав преступления, уделяется 

внимание субъектам ответственности в транснациональном уголовном праве и 

делается акцент на расширении круга субъектов – участников транснациональных 

уголовных отношений, что связано с развитием общественных отношений и 

усложнением межгосударственных отношений, в частности правомерным является 

вопрос о признании субъектом транснационального уголовного права юридического 

лица. Выявляется роль международных организаций и органов в международно-

правовом механизме регулирования, что открывает широкие возможности 

координации антиуголовных усилий государств, а также уделяется внимание 

установлению и реализации уголовной ответственности за преступления 

транснационального характера, что осуществляется в рамках единого комплекса 

правовых норм международного уголовного права и уголовного права Украины. 

Ключевые слова: международное уголовное право, транснациональное 

уголовное право, транснациональное преступление, криминализация, уголовное 

преследование, уголовная ответственность, национальная юрисдикция, механизм 

противодействия транснациональной преступности, международное сотрудничество 

государств. 

 

ABSTRACT 

 

Popko V.V. Transnational criminal law: international legal framework. 

Manuscript copyright qualification scientific paper.  

Dissertation for the degree of Doctor of Laws in the specialty 12.00.11 – international 

law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is the first monograph in the Ukrainian legal sciences to be dedicated 

to the foundation of international legal framework of transnational criminal law which is 

recognized as a sub-branch of international criminal law.  

The dissertation comprehensively investigates the problems of transnational criminal 

law (international legal aspect) and suggests ways to solve them. The methodological 

bases of transnational criminal law are considered and the concept, essence and principles 

of formation of transnational criminal law, categorical content and state of legal regulation 

of its legal institutions in international law are clarified. 

It is determined that international criminal law is the fundamental basis of 

transnational criminal law and further substantiated that transnational criminal law is an 

autonomous sub-branch of international criminal law, which was formed in the late XX – 

early XXI centuries under the influence of numerous objective factors. 

Transnational criminal law has its own subject and methods of legal regulation of 

relations, as well as goals and objectives; a key category of this sub-sector is transnational 

crime, which needs to be criminalized and penalized in national law. 

The author found that the subject of legal regulation of transnational criminal law 
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includes the two main groups of public relations that arise in connection with the 

commission of a transnational crime.  

The subject of transnational criminal law also includes relations of a preventive, 

penitentiary nature and relations of cooperation between law enforcement agencies of 

states, in particular in conducting joint investigations. 

The author considers numerous principles and sources of transnational criminal law 

and determines that the main place in this area belongs to the conventions aimed at 

combating transnational crime and criminalization of certain transnational crimes.  

The dissertation recognizes an individual who is characterized by a number of legal, 

psychological, social, intellectual and other characteristics as the main subject of 

responsibility in transnational criminal law as. However, the nature of transnational crime 

determines the commission of criminal acts by collective actors (transnational organized 

group), which does not deny individual responsibility.  

The role of international bodies and organizations in the international legal 

mechanism of legal regulation of preventive relations is clarified, which creates wide 

opportunities for coordination of anti-criminal efforts of states.  

Transnational crimes are classified according to varying characteristics including the 

object of the crime, the nature of consequences, material and legal grounds, the form of 

guilt, subjects of crimes, territorial factors, international recognition of an act as a crime, 

scale of state’s territories etc.  

A comprehensive comparative analyses of the international and domestic legal acts 

with norms of transnational criminal law was completed.  

Concepts and ideas as to the nature of transnational criminal law in the national and 

foreign science have been generalized and classified as well as the new classifications was 

proposed. 

Attention is paid to the establishment and implementation of criminal liability for 

crimes of transnational nature, which is carried out within a single set of legal norms of 

international criminal law and criminal law of Ukraine.  

As a result of the research established was the necessity to improve the norms of 

domestic legislature in the area of transnational relations, including criminalization of 

criminal acts, criminal prosecution, extradition, protection of witnesses and mutual legal 

assistance in combating transnational crimes  

The conclusions and proposals formulated in the dissertation can be used for further 

scientific-theoretical and applied research and research of current problems of the theory 

of transnational criminal law and to determine its place in the system of international 

criminal law. Also, the practical value of the dissertation is expressed in the possibility of 

using its provisions in pedagogical practice in teaching relevant courses. 

Key words: international criminal law, transnational criminal law, transnational 

crime, principles and sources of law, composition of transnational crime, subjects of 

transnational crime, criminalization, criminal prosecution, criminal liability, extradition, 

witness protection, national jurisdiction, cooperation of states, mutual legal assistance. 
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