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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ 
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
У даній статті зазначається, що кожна держава прагне забезпечити для себе гідний геопо-

літичний статус повноцінного й рівноправного суб’єкта в системі міжнародних відносин, надій-
ного партнера у вирішенні будьяких питань, що стосуються співпраці у протидії злочинності. 
Вказується, що нормативно-правовим забезпеченням міжнародного співробітництва України у 
боротьбі зі злочинністю є чимало законодавчих актів, міжнародних угод, які в сукупності визна-
чають засади зовнішньої політики держави у сфері протидії злочинності. Так, ст. 8 Закону 
України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. до основних напрямів 
державної політики з питань національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері відно-
сить проведення активної міжнародної політики України щодо участі в міжнародному співро-
бітництві у боротьбі з міжнародною злочинністю, міжнародним тероризмом, наркобізнесом, 
нелегальною міграцією, міжнародними організованими злочинними угрупованнями та інше.
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Перед Україною стоїть невідкладне завдання 
приведення своєї кримінально-правової сис-
теми у повну відповідність до міжнародного 
права. Затягування прийняття і ратифікації 
договорів з питань запобігання злочинності 
є невиправданим. У той же час без поглибленої 
та системної роботи, що передує ратифікації, 
участь держави у міжнародно-правових уго-
дах у сфері міжнародного кримінального права 
є неефективною і не більше ніж декларатив-
ною. Доцільно здійснити комплексний і деталь-
ний моніторинг кримінального законодавства 
України з точки зору його відповідності до 
міжнародних стандартів криміналізації. Кожен 
законопроект про внесення змін до криміналь-
ного законодавства повинен проходити наукову 
експертизу на його відповідність міжнародним 
кримінально-правовим стандартам. Важливою 
умовою ефективності сумісних зусиль держав 
у протидії злочинності є адекватна сучасним 
умовам законодавча регламентація міждер-
жавної співпраці у сфері кримінальної юсти-
ції. Поряд з удосконаленням кримінального 
та кримінальноправового законодавства у цій 
сфері, необхідно прийняти Закон про органі-
заційно-правові основи міжнародної співпраці 
України у сфері запобігання злочинності. Закон 

повинен відповідати меті здійснення співпраці 
у якомога більш широкому масштабі.

Злочинність на сучасному етапі розвитку 
суспільства становить надзвичайно серйозну 
небезпеку для його подальшого розвитку. Вий-
шовши за межі кордонів певної держави, злочин-
ність набула небезпечного транснаціонального 
характеру. Сьогодні уряду будь-якої держави 
(незалежно від засобів і ресурсів, якими вона 
володіє) украй складно вживати заходів, ефек-
тивних для боротьби з транснаціональною орга-
нізованою злочинністю, не вдаючись до тієї або 
іншої форми міжнародного співробітництва. Усі 
країни світу повинні усвідомлювати, що жодна 
з них не захищена від зіткнення із транснаціо-
нальною злочинністю. Саме тому в сучасному 
міжнародному праві боротьба зі злочинністю 
належить до пріоритетних напрямів міжнарод-
ного співробітництва усіх держав і зумовлена 
необхідністю взаємодії держав у цій важливій 
справі. Враховуючи те, що Україна стала об’єк-
том зростаючої зацікавленості міжнародних 
злочинних угруповань (зокрема у сферах від-
мивання «брудних» грошей, незаконної мігра-
ції, торгівлі людьми, зброєю, небезпечними 
матеріалами, наркотичними речовинами тощо), 
то вирішення Україною важливих соціально- 
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економічних, політичних та інших завдань 
практично неможливе без її участі в міжнарод-
ному співробітництві в боротьбі зі злочинністю, 
в діяльності міжнародних правоохоронних орга-
нізацій. З огляду на це участь нашої держави 
у міжнародній співпраці у галузі протидії злочин-
ності, на основі норм і принципів міжнародного 
права є досить важливою. Цілком зрозуміло, 
що таке співробітництво України з країнами 
світу, міжнародними організаціями є вагомою 
умовою успішного вирішення багатьох проблем 
не лише зовнішньополітичного, зовнішньоеко-
номічного, а й внутрішнього характеру. 

Серед науковців, що досліджують окремі 
аспекти міжнародного співробітництва 
у боротьбі зі злочинністю, у тому числі за 
участю України, слід відмітити В. В. Бикова, 
В. Н. Каламкаряна, В. М. Волженкіна, В. А. Кар-
ташкіна, І. І. Лукашука, Є. Г. Ляхова, С. В. Чер-
ніченка, О. І. Виноградова, П. Д. Біленчука, 
С. Є. Єркенова тощо. Зважаючи на доцільність 
даного наукового дослідження, у рамках статті 
зупинимося на розкритті зовнішньополітичної 
діяльності України у сфері боротьби зі злочин-
ністю, міжнародного механізму з протидії зло-
чинності за участю України на двосторонньому, 
регіональному й універсальному рівнях. 

Потрібно відмітити, що важливим зовніш-
ньополітичним завданням для нашої дер-
жави є формування безпечного міжнародного 
середовища, розвиток кооперації у протидії 
транснаціональній злочинності у глобальному 
і регіональному вимірах, що є найважливішими 
гарантіями суверенного розвитку України. 

Держава прагне забезпечити для себе гідний 
геополітичний статус повноцінного й рівноправ-
ного суб’єкта в системі міжнародних відносин, 
надійного партнера у вирішенні будьяких питань, 
що стосуються співпраці у протидії злочинно-
сті. Нормативно-правовим забезпеченням між-
народного співробітництва України у боротьбі 
зі злочинністю є чимало законодавчих актів, 
міжнародних угод, які в сукупності визначають 
засади зовнішньої політики держави у сфері 
протидії злочинності. Так, ст. 8 Закону України 
«Про основи національної безпеки України» від 
19 червня 2003 р. до основних напрямів дер-
жавної політики з питань національної безпеки 
України у зовнішньополітичній сфері відносить 
проведення активної міжнародної політики 
України щодо участі в міжнародному співро-
бітництві у боротьбі з міжнародною злочинні-
стю, міжнародним тероризмом, наркобізнесом, 

нелегальною міграцією, міжнародними органі-
зованими злочинними угрупованнями тощо [1]. 

У ст. 7 Закону України «Про організаційно-пра-
вові основи боротьби з організованою злочинні-
стю» від 30 червня 1993 р. передбачається, що 
«міжнародне співробітництво у сфері боротьби 
з організованою злочинністю ґрунтується на 
нормах міжнародного права і чинного законо-
давства України, міждержавних і міжурядових 
договорах, двосторонніх відомчих угодах» [2]. 
У ст. 3 Указу Президента України «Про Страте-
гію національної безпеки України» від 12 лютого 
2007 р. однією зі стратегічних цілей, пріоритетів 
та завдань політики національної безпеки Укра-
їни визначено участь нашої держави у «багато-
сторонніх заходах з протидії розповсюдженню 
зброї масового ураження, тероризму, трансна-
ціональній організованій злочинності, торгівлі 
людьми, незаконному обігу наркотиків та іншим 
викликам міжнародній безпеці» [3]. 

Аналіз історіографічних та наукотворчих 
засад свідчить про те, що співробітництво дер-
жав, у тому числі й України, у галузі боротьби 
зі злочинністю розвивається на трьох рівнях: 
двосторонньому, регіональному й універсаль-
ному. Двосторонній рівень співробітництва 
у боротьбі зі злочинністю сягає своїм корінням 
давнини. За сучасних умов воно не тільки не 
втратило свого значення - його роль невпинно 
зростає. Двосторонні угоди дозволяють більш 
повно врахувати характер відносин між двома 
державами, їхні інтереси за кожною конкрет-
ною проблемою. У зв’язку із цим найбільшого 
поширення набули двосторонні угоди з таких 
питань, як надання правової допомоги у кримі-
нальних справах, видача злочинців, передача 
засуджених осіб для відбування покарання 
в країні, громадянами якої вони є тощо. За 
даними Міністерства внутрішніх справ та Мініс-
терства закордонних справ України у договірній 
практиці України на сьогодні налічується кілька 
десятків таких угод. Здебільшого це договори 
про правову допомогу в цивільних і криміналь-
них справах. У частині, що стосується кримі-
нально-процесуальної сфери, ці угоди регулю-
ють порядок взаємодії судовослідчих органів 
двох країн у процесі здійснення кримінального 
переслідування осіб, що перебувають поза 
межами тієї держави, на території якої скоєно 
злочини. Міждержавні й міжурядові двосто-
ронні угоди зазвичай супроводжуються міжві-
домчими, у яких конкретизується співробітни-
цтво окремих відомств, наприклад Міністерства  
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внутрішніх справ, Служби безпеки України, Дер-
жавної митної служби України, більш детально 
визначаються їхні завдання, порядок вирішення 
питань, що належать до їхньої компетенції [4]. 

Окрім двостороннього, Україна здійснює 
співробітництво й на регіональному рівні, що 
можна пояснити збігом інтересів і характером 
відносин країн певного регіону. Практика міжна-
родного співробітництва національних право-
охоронних структур свідчить про те, що вагома 
робота в цьому напрямі проводиться з Радою 
Європи. Про високий рівень такого співробітни-
цтва свідчать конвенції: Європейська конвенція 
про видачу правопорушників від 1957 р. (підпи-
сана Україною 29 травня 1997 р., ратифікована 
16 січня 1998 р.); Європейська конвенція про 
взаємну допомогу у кримінальних справах від 
1959 р. (підписана Україною 29 травня 1997 р., 
ратифікована 16 січня 1998 р.); Європейська 
конвенція про міжнародну дійсність криміналь-
них вироків від 1970 р. (підписана Україною 
9 червня 2000 р., ратифікована 26 вересня 
2002 р.); Європейська конвенція про пере-
дачу провадження у кримінальних справах від 
1972 р. (ратифікована Україною 28 вересня 
1995 р.); Конвенція про відмивання, пошук, 
арешт та конфіскацію доходів, одержаних зло-
чинним шляхом від 1990 р. (підписана Украї-
ною 29 травня 1997 р., ратифікована 26 січня 
1998 р.); Конвенція про передачу засудже-
них осіб від 1983 р. (ратифікована Україною 
28 вересня 1995 р.) [5] тощо. Активну зовнішню 
політику у сфері юстиції, свободи та безпеки 
Україна проводить з Європейським Союзом. 
Одним із позитивних результатів налагодження 
співробітництва України з ЄС у галузі протидії 
злочинності є підписання 4 грудня 2009 р. Угоди 
між Україною та Європейським поліцейським 
офісом (Європолом) про стратегічне співробіт-
ництво [6]. 

Першочергово підписання цієї Угоди між 
Україною та Європолом викликане необхідні-
стю посилення міжнародної співпраці у сфері 
боротьби зі злочинністю. Так, метою Угоди 
є посилення співробітництва країнчленів Євро-
пейського Союзу з Україною через Європол 
у сфері запобігання, виявлення, припинення 
та розслідування найнебезпечніших транс-
національних злочинів, а саме: незаконний 
обіг наркотиків; злочини, пов’язані з ядерними 
та радіоактивними речовинами; нелегальна 
контрабанда іммігрантів; торгівля людьми; зло-
чини, пов’язані з автотранспортними засобами; 

підробка грошових знаків та інших платіжних 
засобів; нелегальна діяльність, пов’язана з від-
миванням грошей. Укладення Угоди між Укра-
їною та Європолом про стратегічне співробіт-
ництво не тільки сприяє діяльності України 
у сфері боротьби з організованою злочинністю 
на національному та міжнародному рівні, але 
й засвідчує прагнення нашої країни до погли-
блення практичної взаємодії з європейськими 
правоохоронними інституціями. 

Сьогодні, крім держав-членів Європейського 
Союзу, за двосторонніми стратегічними та опе-
ративними угодами Європол співпрацює також 
із Канадою, США, Ісландією, Норвегією, Росією, 
Швейцарією, Туреччиною, Албанією, Боснією 
і Герцеговиною, Хорватією, Македонією, Мол-
довою й такими міжнародними організаціями, 
як Європейський банк розвитку та заощаджень, 
Міжнародна організація кримінальної поліції 
(Інтерпол), Всесвітня митна організація (WCO) 
та Європейський центр контролю за наркоти-
ками і наркоманією (EMCDDA) [7]. 

За домовленістю сторін, наступним кроком 
співпраці між Україною та Європейським сою-
зом має стати укладення угоди про оперативне 
співробітництво, яка надасть можливість Укра-
їні не тільки здійснювати обмін інформацією, 
але й безпосередньо брати участь у спільних 
оперативних заходах з розслідування міжна-
родних кримінальних злочинів, що скоюються 
як на території України, так і на території дер-
жав-членів ЄС. Передумовою укладення опера-
тивної угоди є ратифікація 6 липня 2010 р. Укра-
їною Конвенції Ради Європи «Про захист осіб 
у зв’язку з автоматизованою обробкою персо-
нальних даних» від 1981 р. та Додаткового про-
токолу до неї [8].

Отже, у перебігу розвитку співробітництва 
між державами досить швидко виявилося, що 
не можна обмежитися двосторонніми й регіо-
нальними угодами. Стало зрозуміло, що деякі 
види злочинів зачіпають інтереси всього світо-
вого співтовариства, і це створило передумови 
для налагодження міжнародного співробіт-
ництва держав у зазначеній сфері на універ-
сальному рівні. Важливою ланкою в системі 
міжнародного співробітництва у боротьбі зі 
злочинністю є Організація Об’єднаних Націй. 
У ст. 1 Статуту ООН однією з її цілей проголошу-
ється здійснення міжнародної співпраці у вирі-
шенні міжнародних проблем економічного, соці-
ального, культурного і гуманітарного характеру. 
До сфери соціальної і гуманітарної діяльності 
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ООН належать питання попередження злочин-
ності, боротьби з нею і поводження з право-
порушниками. Зазначені питання стали пред-
метом систематичного розгляду Генеральною 
Асамблеєю ООН, Радою Безпеки ООН, Еконо-
мічною і Соціальною Радою ООН. Україна як 
одна з держав-фундаторів ООН надає особли-
вого значення діяльності ООН з підтримання 
міжнародного миру та безпеки, розглядаючи 
участь у ній як важливий чинник своєї зовніш-
ньої політики. Упродовж майже 65-річної історії 
членства в ООН Україна зробила суттєвий вне-
сок у її діяльність у сфері міжнародного співро-
бітництва в боротьбі зі злочинністю [9]. 
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Didkivska H. V. Organizational and legal support of Ukraine's activity in the international 
system for crime prevention

This article states that each state seeks to ensure a worthy geopolitical status of a full and equal 
subject in the system of international relations, a reliable partner in resolving any issues related to 
cooperation in combating crime. It is pointed out that the normative and legal support of Ukraine's 
international cooperation in the fight against crime is a number of legislative acts, international agree-
ments, which together determine the principles of foreign policy in the field of combating crime. Yes, 
Art. 8 of the Law of Ukraine "On Fundamentals of National Security of Ukraine" of June 19, 2003 to 
the main directions of state policy on national security of Ukraine in foreign policy refers to the active 
international policy of Ukraine to participate in international cooperation in combating international 
crime, terrorism, drug trafficking , illegal migration, international organized criminal groups and more.

Key words: crime, criminality, cooperation, international agreements, terrorism, criminal groups, 
international law.


