
До питання правового регулювання інституту банківської інформації 
 

 

           75  

 
 

 

 

Вадим Попко,  

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри порівняльного і  

європейського права  

Інституту міжнародних відносин  

Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

ORCID: 0000-0001-8358-7721 
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Роль Організації Об’єднаних Націй у  
формуванні транснаціонального  

кримінального права 
 

Бмомрщба ж кіелаомглмы жймфзл-
ліпры жавегз буйа нодгкдрмк мпмб-
йзвмї увагз кіелаомглмї пнійщлмрз. 
Піпйя Доугмї пвірмвмї віилз ла 
кіелаомглмку оівлі нмфзлаырщ жа-
жлаварз пуррєвзт жкіл жагайщлмнози-
лярі оаліхд нігтмгз цмгм нмндод-
гедлля жймфзллмпрі. У уди фап гдгайі 
бійщхмгм нмхзодлля лабуває рмфка 
жмоу, цм ндлірдлуіаолзи внйзв, нм-
хзодлзи ланозкілуі XIX - нмфарку 
XX пр. ваорм омжгйягарз йзхд як 
мгзл іж кмейзвзт, айд гайдкм лд гм-
ймвлзт жапмбів бмомрщбз жі жймфзл-
ліпры. Помсдпмо В. Гмйіла лажзває 
кіелаомглі ндлірдлуіаолі кмлгодпз, 
цм вігбуйзпя ла кдеі XIX і XX пр., 
«нодгрдфды каибурліт Кмлгодпів 
ООН іж нмндодгедлля жймфзллмпрі 
ра нмвмгедлля ж ноавмнмоухлзкакз» 
[19, п. 11]. Вігбуваєрщпя нмпрунмвд 
жкіцдлля акудлрів у ущмку ланоякі, 
оіжлмкалірлзкз праырщ жапмбз и кд-
рмгз бмомрщбз ж кіелаомглмы жйм-
фзлліпры іж бджнодудгдлрлзк нмхз-

одлляк роалплауімлайщлмї могаліжм-
валмї жймфзллмпрі, яка в лах фап є 
пдоимжлзк взкйзкмк кіелаомгліи 
пнійщлмрі, ноавммтмомллзк могалак, 
жакмлмгавпрву и нмродбує вжаєкмгії 
впіт пуб’єкрів кіелаомглзт віглмпзл 
у номрзгії жймфзллзк гіялляк. Вае-
йзвмы рдлгдлуієы мпраллщмгм гдпя-
рзйірря є нмява лмвзт взгів номрзжа-
кмллмї гіяйщлмпрі, яку жгіиплыырщ 
жймфзллі могаліжауії. Багарм могаліжм-
валзт жймфзллзт гоун омжхзоыырщ 
кмйм пвмєї гіяйщлмпрі, а в оягі лмвзт і 
пндуіайіжмвалзт псдо взлзкаырщ лмві 
гоунз і взгз, жмкодка хатоаипрвм ж 
взкмозпралляк кдодеі Ілрдолдр і у 
вігнмвігліи псдоі взпмкзт рдтлм-
ймгіи,  вігкзвалля гмтмгів, лдйдгайщ-
ла рмогівйя жбомєы, жатмнйдлля жа-
оуфлзків, дкмймгіфлі жймфзлз, 
рмогівйя йыгщкз, рмогівйя йыгпщкз-
кз могалакз, коагіека рвмоів кз-
прдурва і куйщруоз, коагіека ілрдйдк-
руайщлмї вйаплмпрі, лджакмлла 
рмогівйя оагімакрзвлзкз кардоіайа-
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кз, лджакмлла рмогівйя взкзоаыфзкз 
взгакз рваозл рмцм. Впд уд взкагає 
ужгмгедлзт гіи гдоеав, кіелаомглзт 
могаліжауіи ра ілхзт пуб’єкрів 
кіелаомглзт віглмпзл. Оогаліжауія 
Об’єглалзт Науіи є жагайщлмвзжла-
лзк удлромк кммогзлауії гіяйщлмпрі 
гдоеав і кіелаомглзт могаліжауіи у 
бмомрщбі ж роалплауімлайщлмы жйм-
фзлліпры. Міелаомглд пнівомбір-
лзурвм у номрзгії могаліжмваліи жйм-
фзллмпрі, цм номвмгзрщпя у оаккат 
ООН, лагає хзомкі кмейзвмпрі км-
могзлауії алрзкозкілайщлзт жупзйщ 
гдоеав. Завгалля нмндодгедлля жйм-
фзллмпрі омжуілыєрщпя як ндохмфдо-
гмвд ла лауімлайщлмку і гймбайщлмку 
оівлят [2] і нмродбує взвфдлля и 
угмпкмлайдлля.  

Мдрмы праррі є взвфдлля гіяйщ-
лмпрі Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи, 
пноякмвалмї ла угмпкмлайдлля пз-
прдкз кіелаомглмгм козкілайщлмгм 
ноава у фапрзлі номрзгії роалплауім-
лайщліи могаліжмваліи жймфзллмпрі и 
смокуваллі роалплауімлайщлмгм коз-
кілайщлмгм ноава. 

Діяйщліпрщ Оогаліжауії Об’єгла-
лзт Науіи, як вігмкм, лд лайдезрщ гм 
фзпйа мбгійдлзт увагмы у вірфзж-
ляліи ыозгзфліи лаууі, жмкодка у 
ноауят В. Алрзндлка, М. Баикуоа-
рмва, В. Боужа, В. Вмжлыка, Ю. Вмйм-
хзла, Є. Гмгмвалзка, Н. Гмйуб, 
В. Гмобардлка, А. Гоухмвмї, М. Гуу-
кал, В. Ддлзпмва, Ю. Маудика, 
О. Срднка, О. Срмйяопщкмгм, М. Юо-
ймва. Вмла лдмглмоажмвм и лдбдж-
упніхлм взвфайапщ нодгправлзкакз 
жаоубіелмгм ноавмжлавпрва, жмкодка 
К. Бдийпмк, А. Бщялфі, А. Вдйіфкмв-
пщкзк, А. Де. Гоук, Де. Гугвілзк, 
М. Каимоалі, Р. Кайаккаоялмк, А. Ка- 
каймы, А. Каыкмвмы, Г. Кдйщждлмк, 
Р. Кдлдгі, Ф. Кмедвлзкмвзк, О. Кмк-
бапау, А. Кмогдопкалмк, Х. Кщмт-
йдомк, Д. Лдвілзк, М. Кмпрдлкмк, 
Х. Ммогдлрау, Т. Ндхараєвмы, Р. Нзг-
каруййілзк, Є. Позкакмвзк, Р. Рап-
пдймк, М. Такзомк, Д. Тапкагак-
бдрмвмы, М. Татдомк, П. Тдиймомк, 
Г. Тулкілзк, О. Хйдпрмвзк, Г. Швао-
удлбдогдомк ра ілхзкз вфдлзкз. У 
бійщхмпрі взнагків увага жмпд-

одгеувайапщ ла іпрмозфлзт, нмйірзф-
лзт, пупнійщлзт номбйдкат, нзраллят 
пнівомбірлзурва гдоеав у псдоі ном-
рзгії кіелаомгліи жймфзллмпрі. Сйіг 
жажлафзрз, цм пуррєва и кмлкодрла 
омбмра номвмгзрщпя могалакз ООН і 
в жмвпік лмвмку ланоякі: смокуваллі 
роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм 
ноава и «гмпйігедлля сдлмкдлу 
ООН ра її гіяйщлмпрі жайзхаєрщпя 
акруайщлзк у пуфапліи лаууі 
кіелаомглмгм нубйіфлмгм ноава» [16, 
п. 72]. 

У проукруоі пуфаплмгм кіелаомг-
лмгм козкілайщлмгм ноава взгійяырщ 
вдорзкайщлзи і гмозжмлрайщлзи кмк-
нмлдлрз, цм гає кмейзвіпрщ взмкод-
кзрз в лщмку гві ніггайужі. Пдоха 
ніггайужщ (вдорзкайщлзи кмкнмлдлр) 
одгйакдлрує нігправз и нмоягмк ноз-
ряглдлля ілгзвігів гм козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі могалакз кіелаомг-
лмї козкілайщлмї ыпрзуії, цм є гмвмйі 
оігкіплзк гйя кіелаомглм-ноавмвмї 
пзпрдкз, ж мгйягу ла цм жа лды жа-
коінзйапщ лажва «кіелаомглд коз-
кілайщлд ноавм stricto sensu». За 
кдеакз уієї пзпрдкз віглмпзлз жа-
йзхаырщпя пурм гмозжмлрайщлзкз. 
Доуга ніггайужщ (гмозжмлрайщлзи 
кмкнмлдлр) пкйагаєрщпя ж лмок, які 
лд кмеурщ сулкуімлуварз жа кдеакз 
лауімлайщлмгм ноавмвмгм номпрмоу и 
одгйакдлруырщ ндвлі апндкрз 
вжаєкмгії лауімлайщлзт ноавмвзт 
пзпрдк (ланозкйаг, ж нзралщ дкпроа-
гзуії), абм є жмбмв’яжаллякз, які 
внйзваырщ ла лауімлайщлд ноавм 
(козкілайіжауія жймфзллзт гіялщ, цм 
взжлафдлм в ндвлзт кмлвдлуіят). Ця 
ніггайужщ мрозкайа лажву роалпла-
уімлайьлд козкілайьлд ноавм 
(Н. Бмипрдо [28], Н. Здйілпщка [17]), 
мплмвлмы кардгмоієы якмї є роалпла-
уімлайщлзи жймфзл – гіялля, цм кає 
роалплауімлайщлзи таоакрдо, рмбрм 
вфзляєрщпя ла рдозрмоії кійщкмт гдо-
еав (лд кдлхд гвмт) і нігйягає коз-
кілайіжауії влуроіхлщмгдоеавлзк 
ноавмк. У гмкукдлрат ООН гаєрщпя 
пралгаорлд взжлафдлля роалплауім-
лайщлмгм жймфзлу: у Дмнмвігі ном 
оджуйщрарз Чдрвдормгм Огйягу ООН 
ж нзралщ ном рдлгдлуії у псдоі жйм-
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фзллмпрі ра сулкуімлуваллі пзпрдк 
козкілайщлмгм ноавмпуггя [13]. У уіи 
Дмнмвігі омбзрщпя акудлр ла роалп-
лауімлайщлмку таоакрдоі жймфзллмї 
гіяйщлмпрі, яка нмйягає в ракмку: 
«Поавмнмоухдлля, цм мтмнйыє – в 
апндкрат, нмв’яжалзт іж нйалувалляк, 
жгіиплдлляк і/фз ноякзкз і лдноя-
кзкз лапйігкакз – бійщхд ліе мглу 
коаїлу». Науімлайщлі жа таоакрдомк 
козкілайщлм-ноавмвмї жабмомлз, ракі 
жймфзлз є кіелаомглзкз жа таоакрд-
озпрзкмы жймфзллмї гіяйщлмпрі і/фз 
пуб’єкрів, цм бдоурщ у ліи уфапрщ, у 
пзйу фмгм вмлз нігнагаырщ ніг ыозп-
гзкуіы бійщхд ліе мглієї гдоеавз.  

Тоалплауімлайщлд козкілайщлд 
ноавм як віглмплм аврмлмкла нігга-
йужщ кіелаомглмгм козкілайщлмгм 
ноава втмгзрщ гм пзпрдкз кіелаомг-
лмгм ноава, вкйыфає нозлузнз і 
кіелаомглм-ноавмві лмокз, цм 
взжлафаырщ жймфзлліпрщ гіялля і 
кдеі вігнмвігайщлмпрі жа имгм вфз-
лдлля, а ракме одгйакдлруырщ ілхі 
козкілайщлм-ноавмві нзралля ж кд-
рмы номрзгії роалплауімлайщліи жйм-
фзллмпрі. Тоалплауімлайщлд коз-
кілайщлд ноавм бажуєрщпя ла нозлуз-
нат кіелаомглмгм ноава и ріплм 
нмв’яжалд ж лауімлайщлзк козкілайщ-
лзк ноавмк. На вігкілу віг пзпрдкз 
лауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава, 
яка сулкуімлує як уійіпла ра віглмп-
лм жакклдла проукруоа, ла кіегдо-
еавлмку оівлі жакклдліпрщ коз-
кілайщлмгм ноава віглмпла. Таку 
мпмбйзвіпрщ взжлафає пака нозомга 
ілрдолауімлайіжмвалзт (роалплауім-
лайщлзт) жймфзлів, а ракме нозлуз-
нз пнівомбірлзурва гдоеав у уіи 
псдоі.  

У омжвзрку роалплауімлайщлмгм 
козкілайщлмгм ноава вдйзка омйщ 
лайдезрщ Оогаліжауії Об’єглалзт 
Науіи ра її проукруоак, які 
жгіиплыырщ пуррєвзи ноякзи ра мнм-
пдодгкмвалзи внйзв ла омжвзрмк 
роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм 
ноава. Впі могалз ООН гіырщ ла 
нігправі Сраруру, мглзк іж гмймвлзт 
жавгалщ якмгм є могаліжауія гм-
пйігедлщ і омжомбка одкмкдлгауіи іж 
кдрмы пнозялля номгодпзвлмку ом-

жвзркмві кіелаомглмгм ноава ра имгм 
кмгзсікауії (пр. 13). Впдмпяелзи 
таоакрдо гіяйщлмпрі Оогаліжауії 
Об’єглалзт Науіи як кіелаомглмї 
могаліжауії в пуфаплмку пвірі, її гйз-
бмкі взрмкз, мбукмвйыє ноавмрвмофу 
и могаліжауіилу омйщ уієї Оогаліжауії 
у смокуваллі и омжвзрку кіелаомг-
лмгм козкілайщлмгм ноава в уіймку 
ра її ніггайужі – роалплауімлайщлмгм 
козкілайщлмгм ноава. ООН лдмглм-
оажмвм утвайывайа оіхдлля, в якзт 
взжлаваймпя, цм гії номрз роалпла-
уімлайщлмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі 
є «пнійщлмы, ракмы, цм нмгійяєрщпя 
кіе гдоеавакз, вігнмвігайщліпры» і 
лагмймхуваймпя ла лдмбтіглмпрі км-
йдкрзвлмї омбмрз гйя її нмндодгедл-
ля [11, 12]. Вномвагедлля кмлуднуії 
«пнійщлмї, ракмї, цм нмгійяєрщпя кіе 
гдоеавакз, вігнмвігайщлмпрі», є та-
оакрдолмы озпмы пуфаплмгм 
кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава – 
ноава днмтз гймбайіжауії жймфзллмпрі.  

Помвіглд кіпуд ООН у смо-
куваллі роалплауімлайщлмгм коз-
кілайщлмгм ноава пдодг ілхзт фзл-
лзків взжлафаєрщпя рзк, цм Оо-
галіжауія Об’єглалзт Науіи жгіиплыє 
удлроайщлмурвмоыыфу сулкуіы в 
могаліжауії пнівомбірлзурва гдоеав у 
псдоі номрзгії кіелаомгліи жймфзл-
лмпрі ла ілпрзрууіиліи мплмві. 
Снівомбірлзурвм гдоеав у оаккат 
ООН жгіиплыєрщпя у оаккат пдпіи 
Гдлдоайщлмї Апакбйдї, кмлгодпів 
ООН іж нмндодгедлля жймфзллмпрі 
ра козкілайщлмгм ноавмпуггя, гіяйщ-
лмпрі Кмкіпії кіелаомглмгм ноава, 
Екмлмкіфлмї и Смуіайщлмї Рагз ООН 
(ЕКОСОР), Кмкіпії ж нмндодгедлля 
жймфзллмпрі і бмомрщбз ж лды, гоун 
дкпндорів, гіяйщлмпрі Ілрдонмйу, 
Уноавйілля ж лаокмрзків і жймфзл-
лмпрі ра ілхзт проукруо. Оплмвлзк 
омбмфзк могалмк, якзи кммогзлує 
гіяйщліпрщ гдоеав-фйдлів ООН у 
номрзгії жймфзллмпрі є ЕКОСОР, у 
пкйагі якмї сулкуімлує Кмкіпія ж 
нмндодгедлля жймфзллмпрі і бмомрщ-
бз ж лды.  

Пмжзуія ООН цмгм номрзгії 
роалплауімлайщліи жймфзллмпрі бажу-
єрщпя ла нозлузнат кмлуднуії «йыг-
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пщкмї бджндкз» (human security), цм 
буйа псмокмвала в пдоії нубйікауіи 
Дмнмвігди ж омжвзрку, в якзт жлафла 
увага  буйа жмпдодгедла ла лдмбтіг-
лмпрі пноякувалля кмлуднуіи бджнд-
кз ра омжвзрку ла жатзпр йыгпрва. Ця 
кмлуднуія, омжомбйдла ндохмфдогмвм 
гйя омжвзрку ООН, мрозкайа хзомкд 
взжлалля и нмхзодлля у рмку роак-
руваллі, як її взжлафдлм в Дмнмвігят, 
жмкодка, вмла ндодгбафає «жатзпр віг 
томліфлзт жагомж, ракзт як гмймг, 
твмомбз, однодпії, а ракме жатзпр віг 
лдпнмгівалмгм ра лдгарзвлмгм пнмпмбу 
нмвпякгдллмгм езрря». Кмлуднуія 
«йыгпщкмї бджндкз» бажуєрщпя ла ла-
прунлзт нмймедллят: пуб’єкрмк бдж-
ндкз є мпмба, а лд гдоеава фз могалі-
жауія; кмкнмлдлрз йыгпщкмї бджндкз 
є вжаєкмжайделзкз; лджваеаыфз ла 
рд, цм ілрдлпзвліпрщ жагомж жкілыєрщ-
пя, вмлз впд-ракз жайзхаырщпя жагом-
жакз гйя впіт; мплмвла увага галмї 
кмлуднуії нозгійяєрщпя нзралляк 
бджндкз ра пвмбмгз, а лд бійщх хзо-
хіи кмлуднуії омжвзрку [14, 15]. Под-
вдлрзвлзи таоакрдо кмлуднуії «йыг-
пщкмї бджндкз» пноякмвалзи ла пу-
фаплі озжзкз, взкйзкалі лдгарзвлзкз 
лапйігкакз гймбайіжауії. Хаоакрдоз-
жуыфз кмлуднуіы «йыгпщкмї бджндкз» 
акдозкалпщкзи нмйірмймг С. Тмкап 
лагмймхує, цм пакд нмбіфлі лапйігкз 
гймбайіжауії првмоыырщ пдоимжлі ном-
бйдкз гйя омжвзрку, гдкмкоарії ра 
бджндкз  [30, п. 161]. 

Рмйщ Оогаліжауії Об’єглалзт На-
уіи цмгм смокувалля и омжвзрку 
роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм 
ноава взявйяєрщпя у жгіиплдллі ноа-
вмрвмофмї и могаліжауіилмї сулкуіи, 
які врійыырщпя в гіяйщлмпрі Гдлдоа-
йщлмї Апакбйдї, Рагз Бджндкз, кмл-
годпів ООН іж нмндодгедлля жйм-
фзллмпрі ра козкілайщлмгм ноавмпуг-
гя и ілхзт проукруо у номудпі смо-
кувалля нозлузнів кіелаомглмгм 
козкілайщлмгм ноава, утвайдлля фзп-
йдллзт кіелаомглм-ноавмвзт акрів, 
номвдгдллі лзжкз кіелаомглзт жатм-
гів, ланоавйдлзт ла номрзгіы роалп-
лауімлайщліи жймфзллмпрі. Сндуіайщлі 
кмкірдрз омжомбйяырщ номдкрз кіе-
лаомглзт кмлвдлуіи, які в нмгайщхм-

ку мбгмвмоыырщпя ла смоукат ра 
кмлгодпат і утвайыырщпя оджмйыуія-
кз Гдлдоайщлмї апакбйдї і номнмлу-
ырщпя гйя оарзсікауії и нозєглалля 
гдоеавак-фйдлак ООН. У лах фап 
лмокарзвла бажа ООН нодгправйяє 
пмбмы уійіплу пзпрдку улівдопайщлзт 
кіелаомглм-ноавмвзт акрів, цм гмж-
вмйяє гдякзк вфдлзк взмкодкзрз 
лмву гайужщ ноава – «ноавм ООН» 
[25, п. 10]. Бдоуфз гм увагз оіжлі рмф-
кз жмоу цмгм ущмгм, пйіг жажлафзрз 
ндвлу укмвліпрщ рдокіла «ноавм 
ООН», яка нмйягає в рмку, цм лд 
кмедл имгм дйдкдлр вмймгіє якіпры 
ноавмвмї лмокз. ООН псмокувайа 
пзпрдку гедодй кіелаомглмгм ноава, 
яка нодгправйяє пмбмы уійзи кмк-
нйдкп лмок оіжлмї ыозгзфлмї пзйз і 
ланоавйдлмпрі. Цдлроайщлд кіпуд пд-
одг кіелаомглм-ноавмвзт акрів 
ООН, цм фзлярщ внйзв ла лауім-
лайщлд козкілайщлд жакмлмгавпрвм, 
нмпігаырщ алрзкозкілайщлі кмлвдлуії, 
жмкодка Кмлвдлуія ООН номрз 
роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї жйм-
фзллмпрі 2000 о., Кмлвдлуія ООН 
номрз лджакмллмгм мбігу лаокмрзфлзт 
жапмбів і нпзтмромнлзт одфмвзл 1988 
о. ра ілхі. 

Опкійщкз гмкукдлрз ООН каырщ 
оіжлу ыозгзфлу пзйу і таоакрдо 
(кіелаомглі гмгмвмоз, оіхдлля Оо-
галіжауії, гдкйаоауії, оджмйыуії рмцм), 
їт внйзв кмед карз лмокарзвлзи і 
лдлмокарзвлзи таоакрдо. Нмокарзвлі 
гмкукдлрз ООН каырщ жагайщлм-
мбмв’яжкмвзи таоакрдо у пзйу їт 
нігнзпалля и оарзсікауії гдоеавакз. 
Оглак іплує лзжка акрів, цм лд каырщ 
жагайщлммбмв’яжкмвмї пзйз гйя гдоеа-
вз, айд жгіиплыырщ у жв’яжку іж жла-
фуціпры нзралщ, якзт вмлз прмпуырщ-
пя, ндвлзи внйзв ла омжвзрмк 
влуроіхлщмгдоеавлмгм козкілайщлмгм 
жакмлмгавпрва. Як жажлафає 
О. Кзбайщлзк, ноз взоіхдллі коз-
кілайщлм-ноавмвзт нзралщ у нозлузні 
кмела взкмозпрмвуварз лапрунлі 
смокайщлі гедодйа: жагайщлі нозлуз-
нз ноава, нозлузнз кіелаомглмгм 
ноава, кіелаомглзи жвзфаи, ыозгзфлі 
гмкрозлз. У галмку взнагку пйіг гм-
вмозрз ном лдлмокарзвлзи внйзв 



Роль Організації Об’єднаних Націй у формуванні транснаціонального . . .  
 

 

           79  

гмкукдлрів ООН ла влуроіхлщмгдо-
еавлд жакмлмгавпрвм [18, п. 43]. 
Позлузнз і лмокз кіелаомглмгм ноа-
ва бугурщ вваеарзпя гедодйакз 
лауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава у 
рмку взнагку, якцм кіелаомглм-
ноавмвзи акр впралмвйыє, жкілыє фз 
упуває жймфзлліпрщ гіялля абм ілхзк 
фзлмк одгйакдлрує кардоіайщлм-
ноавмві нзралля козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі. Поз ущмку ракд 
кіелаомглм-ноавмвд пралмвзцд нм-
взллм карз лд одкмкдлгауіилзи, а 
жагайщлммбмв’яжкмвзи таоакрдо. В 
ілхмку взнагку вроафає пдлп кіе-
лаомглд одгуйывалля козкілайщлм-
ноавмвзт віглмпзл як ракд, рак як 
уявзрз пмбі взкйыфлм «одкмкдлга-
уіилд» козкілайщлм-ноавмвд упралмв-
йдлля лавояг фз кмейзвм [18, п. 43]. 
Така гіяйщліпрщ могалів пзпрдкз ООН 
у жаоубіеліи ноавмвіи йірдоаруоі та-
оакрдозжуєрщпя «кважіжакмлмгавфзкз 
нмвлмваедллякз» [29, п. 36]. 

Гдлдоайщлмы Апакбйдєы утвайд-
лм кійщка пмрдлщ кмлвдлуіи, які 
взжлаырщпя мплмвлзкз гедодйакз 
роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм 
ноава (Н. Бмипрдо [27, п. 71], Н. Зд-
йілпщка [23, п. 477]) ра які пноякмвалі 
ла пнівомбірлзурвм гдоеав цмгм нм-
ндодгедлля и нознзлдлля кмлкодр-
лзт роалплауімлайщлзт жймфзлів. 
Сдодг улівдопайщлзт кмлвдлуіи, які 
лаоатмвуырщ багарм уфаплзків, кмела 
лажварз: Ждлдвпщку кмлвдлуіы цмгм 
бмомрщбз ж нігомбкмы гомхмвзт 
жлаків 1929 о., Дмгмвіо ном жатзпр 
тугмеліт і лаукмвзт жакйагів ра іпрм-
озфлзт нак’ярмк 1935 о.; Ждлдвпщку 
кмлвдлуіы ном вігкозрд кмод 1958 о.; 
Кмлвдлуіы ном нмндодгедлля і нмка-
оалля жймфзлів номрз мпіб, які кмоз-
пруырщпя кіелаомглзк жатзпрмк, у 
рмку фзпйі гзнймкарзфлзт агдлрів 
1973 о.; Кмлвдлуіы ООН номрз лджа-
кмллмгм мбігу лаокмрзфлзт жапмбів і 
нпзтмромнлзт одфмвзл 1988 о.; Кмл-
вдлуіы ном бмомрщбу ж вдобувалляк, 
взкмозпралляк, сілалпувалляк і 
лавфалляк лаикалуів 1989 о., Гаажщ-
ку кмлвдлуіы ном бмомрщбу ж лджа-
кмллзк жатмнйдлляк нмвіроялзт пу-
гдл 1970 о., Кмлвдлуіы ном бмомрщбу 

ж рмогівйды йыгщкз і дкпнйуарауієы 
номпрзрууії родрікз мпмбакз 1950 о., 
Кмлвдлуіы ном бмомрщбу ж лджакмл-
лзкз акракз, пноякмвалзкз номрз 
бджндкз узвійщлмї авіауії 1971 о., 
Кмлвдлуіы ООН ж кмопщкмгм ноава 
1982 о., Кмлвдлуіы ном бмомрщбу ж 
лджакмллзкз акракз, пноякмвалзкз 
номрз бджндкз кмопщкмгм пуглмнйав-
прва 1988 о., Міелаомглу кмлвдлуіы 
ном бмомрщбу ж сілалпувалляк рдом-
озжку 1999 о., Кмлвдлуіы ООН ном-
рз кмоунуії  2003 о., Міелаомглу 
кмлвдлуіы ном бмомрщбу ж акракз 
ягдолмгм рдомозжку 2005 о. рмцм. 

Гймбайщлзк кіелаомглзк гмку-
кдлрмк у псдоі номрзгії кіелаомгліи 
роалплауімлайщліи жймфзллмпрі є 
Кмлвдлуія Оогаліжауії Об’єглалзт На-
уіи номрз роалплауімлайьлмї могалі-
жмвалмї жймфзллмпрі, утвайдла ла 62-
ку нйдлаолмку жапігаллі 55-ї пдпії 
Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН Рджмйы-
уієы 55/25 віг 15 йзпрмнага 2000 о. 
(Пайдокпщка кмлвдлуія) [4], ра ном-
рмкмйз, цм її гмнмвлыырщ: а) номрз 
лджакмллмгм ввдждлля кігоалрів пу-
хды, кмодк і нмвірояк ра б) ном нм-
ндодгедлля і нознзлдлля рмогівйі 
йыгщкз, мпмбйзвм еілкакз і гірщкз. 
Іж каиед улівдопайщлмы оарзсікауі-
єы, Кмлвдлуія 2000 о. є пвірмвзк гм-
пяглдлляк, цм номнмлує пнівомбір-
лзурвм у оаккат бмомрщбз ж могаліжм-
валмы жймфзлліпры впік гдоеавак-
фйдлак ООН. Укоаїла оарзсікувайа 
Кмлвдлуіы ООН номрз роалплауім-
лайщлмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі іж 
жапрдодедллякз і жаявакз Закмлмк 
Укоаїлз № 1433-IV віг 4 йырмгм 
2004 о. (лабуйа фзллмпрі 21 роавля 
2004 о.) і рзк пакзк вжяйа ла пдбд 
жмбмв’яжалля везрз лзжку жатмгів, у 
рмку фзпйі: козкілайіжуварз влуроі-
хлі жймфзлз (уфапрщ в могаліжмваліи 
жймфзлліи гоуні, вігкзвалля кмхрів, 
кмоунуія), нозилярз ноавзйа дкпроа-
гзуії, нігрозкуварз пнівомбірлзурвм 
у ноавммтмомлліи гіяйщлмпрі, пнозярз 
ніггмрмвуі кагоів і рдтліфлмї гмнмкм-
гз в бмомрщбі ж роалплауімлайщлмы 
жймфзлліпры рмцм. 

Кмлвдлуія ООН номрз роалпла-
уімлайщлмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі 
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2000 о. кмлуднруайщлм мтмнйыє лаи-
ваейзвіхі нзралля бмомрщбз іж роал-
плауімлайщлмы жймфзлліпры, є ужа-
гайщлыыфзк кіелаомглм-ноавмвзк 
гмгмвмомк, лмокз якмгм одгуйыырщ 
ракі віглмпзлз: козкілайіжауіы мкод-
кзт взгів жймфзлів; ыозпгзкуіы 
гдоеав-уфаплзущ ра вігнмвігайщліпрщ 
ыозгзфлзт мпіб; ндодпйігувалля, вз-
лдпдлля пугмвмгм оіхдлля і палкуії; 
кмлсіпкауіы ра аодхр; взгафу, ндод-
гафу жапугедлзт мпіб; жатзпр пвігків; 
вжаєклу ноавмву гмнмкмгу гдоеав-
уфаплзущ; пнійщлі омжпйігувалля; нд-
одгафу козкілайщлмгм номвагедлля; 
гаєрщпя взжлафдлля и таоакрдозпрзка 
мкодкзт нмлярщ ра багарм ілхзт нз-
ралщ могаліжауіилмгм, кардоіайщлмгм и 
рдтліфлмгм таоакрдоу. Мдрмы Кмлвд-
луії є пнозялля у пнівомбірлзурві у 
пноаві бійщх дсдкрзвлмгм нмндод-
гедлля роалплауімлайщлмї могаліжм-
валмї жймфзллмпрі ра бмомрщбз ж лды 
(пр. 1).  

Пмгієы у пноаві омжвзрку роалп-
лауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава 
прайм утвайдлля 14 гоугля 1990 о. 
Гдлдоайщлмы Апакбйдєы оджмйыуіи, 
пноякмвалзт ла кіелаомглд пнівом-
бірлзурвм у номрзгії кіелаомгліи 
жймфзллмпрі. Рджмйыуієы 45/116 ут-
вайдлм Тзнмвзи гмгмвіо ном взгафу,   
Рджмйыуієы 45/117 – Тзнмвзи гмгм-
віо ном вжаєклу гмнмкмгу у псдоі 
козкілайщлмгм ноавмпуггя; Рджмйы-
уієы 45/123 буйм жаномнмлмвалм 
гдоеавак-фйдлак жа жанзрмк лагава-
рз у омжнмоягедлля Гдлдоайщлмгм 
пдкодраоя ілсмокауіы ном нмймедл-
ля їт жакмлмгавпрва цмгм «вігкзвал-
ля» кмхрів, взявйдлля калайів оуту, 
кмлромйывалля і кмлсіпкауії гмтмгів 
віг жймфзллмї гіяйщлмпрі, жгіиплдлля 
кмлромйы жа капхраблзкз мндоауія-
кз ж гмрівкмы ра ілхзт жатмгів, ж 
кдрмы лагаварз ілсмокауіы рзк 
гдоеавак-фйдлак, які ноаглурщ утва-
йзрз фз угмпкмлайзрз жакмлмгавпрвм 
у узт псдоат [3]. 

У роалплауімлайщлмку коз-
кілайщлмку ноаві ж 90-т омків кзлу-
ймгм прмйірря нмкірлд кіпуд жаикаырщ 
оджмйюуії Рагз Бджндкз, які утвайы-
ырщпя жгіглм ж Гйавмы VII Сраруру 

ООН, яка лагійяє Рагу Бджндкз ноа-
вмк утвайыварз оджмйыуії, цм каырщ 
мбмв’яжкмвзи таоакрдо гйя впіт гдо-
еав-фйдлів. Ваейзвзкз є оджмйыуії 
Рагз Бджндкз, пноякмвалі ла бмомрщ-
бу ж рдомозжкмк, цм кіпрярщ палкуії 
номрз нозварлзт мпіб і кмонмоауіи і 
нмкйагаырщ ла гдоеавз жмбмв’яжалля 
жагайщлмгм таоакрдоу [26, п. 1044]. У 
Рджмйыуії 1267(1999) віг 15 емврля 
1999 о. ра Рджмйыуії 1333 (2000) Ра-
га Бджндкз взжлафзйа, цм рдомоз-
прзфла могаліжауія «Айщ-Каїга» ра 
оут «Тайібал» каырщ гймбайщлд жла-
фдлля і взкагаырщ вігнмвіглзт 
кіелаомглзт жатмгів [7, 8]. Рага Бдж-
ндкз нмпралмвзйа, цм впі гдоеавз 
«каырщ жакмомжзрз кмхрз и ілхі 
сілалпмві одпуопз, вкйыфаыфз 
кмхрз, мгдоеувалі жавгякз взкмоз-
праллы каила, цм ндодбуває у вм-
ймгіллі абм ніг ноякзк фз лдноякзк 
кмлромйдк оуту «Тайібал» абм бугщ-
якмгм нігнозєкпрва, цм жлатмгзрщпя 
у вмймгіллі  абм ніг кмлромйдк оуту 
«Тайібал», … і каырщ жабджндфзрз, 
цмб алі уі, алі бугщ-які ілхі жапмбз 
абм сілалпмві одпуопз, лд лагавайзпщ 
їт гомкагялакз абм бугщ-якзкз мпм-
бакз ла їт рдозрмоії гйя взкмозпрал-
ля оутмк «Тайібал» абм бугщ-якзк 
нігнозєкпрвмк, якд ндодбуває у вм-
ймгіллі абм ніг ноякзк фз лдноякзк 
кмлромйдк оуту «Тайібал» [7]. 
Піжліхд Рагмы Бджндкз буйа нози-
ляра Рджмйыуія 1363 (2001) ном жа-
плувалля кдталіжку гйя пнмпрдод-
едлля жа одайіжауієы жатмгів, ввдгд-
лзт оджмйыуіякз 1267(1999) ра 
1333(2000) [9].  Рджмйыуія 1373(2001) 
Рагз Бджндкз ООН віг 28 вдодпля 
2001 о. [10], утвайдла ла 4385-ку 
жапігаллі, жакйзкайа гдоеавз-фйдлз 
жгіиплзрз лзжку жатмгів, пноякмва-
лзт ла укоінйдлля їт ноавмвзт ра 
ілпрзрууімлайщлзт кмейзвмпрди у 
бмомрщбі ж рдомозжкмк, у рмку фзпйі 
хйятмк впралмвйдлля козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі жа акрзвлд и напзв-
лд пнозялля вкажалмку номрзноав-
лмку гіяллы. Рджмйыуія ракме жа-
кйзкає гдоеавз якмкмга хвзгхд  
прарз уфаплзкакз вігнмвіглзт 
кіелаомглзт гмкукдлрів іж бмомрщбз 
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ж роалплауімлайщлмы жймфзлліпры. 
Загайщлмпвірмвд жлафдлля каырщ 

кмлгодпз Оогаліжауії Об’єглалзт 
Науіи іж нмндодгедлля жймфзллмпрі 
ра нмвмгедлля ж ноавмнмоухлзкакз, 
які жакйагаырщ мплмвз гйя лмокмр-
вмофмї гіяйщлмпрі, жгіиплыырщ внйзв 
ла лауімлайщлу нмйірзку, пнозяырщ 
мбкілу вігнмвіглзкз жлаллякз, гм-
пвігмк ра їт нмхзодлляк. Пом жла-
фуціпрщ кмлгодпів нзхд С. Томіущ-
кзи: «Кмлгодп ООН лайдезрщ гм 
фзпйа улікайщлзт ілпрзрурів ра іл-
проукдлрів ООН іж вігхукувалля 
пуфаплзт пнмпмбів одагувалля гдо-
еав, лаомгів і упієї пвірмвмї пнійщлмрз 
ла жймфзллі гіялля в упіи їт багарм-
калірлмпрі. Сщмгмглі уд лаиаврмоз-
рдрліхзи кіелаомглзи могал у псдоі 
бмомрщбз жі жймфзлліпры» [24, п. 204]. 

Кмлгодпз ООН іж нмндодгедлля 
жймфзллмпрі ра нмвмгедлля ж ноавм-
нмоухлзкакз пкйзкаырщпя вігнмвіг-
лм гм Рджмйыуії 415(V) Гдлдоайщлмї 
Апакбйдї  віг 1 гоугля 1950 о. (н. d), 
жа якмы ндодгбафаєрщпя пкйзкалля 
кмелі н’ярщ омків кіелаомглмгм кмл-
годпу в уіи псдоі [6]. Дмнмвлыырщ 
уди гмкукдлр оджмйыуії 46/152 віг 18 
гоугля 1991 о., 56/119 віг 19 гоугля 
2001 о., 57/170 віг 18 гоугля 2002 о., 
58/138 віг 22 гоугля 2003 о. ра 
59/151 віг 20 гоугля 2004 о. У Рджм-
йыуії Гдлдоайщлмї Апакбйдї 56/119 
віг 19 гоугля 2001 о. «Фулкуії, 
ндоімгзфліпрщ і розвайіпрщ кмлгодпів 
Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи іж нм-
ндодгедлля жймфзллмпрі ра нмвмг-
едлля ж ноавмнмоухлзкакз» нмпра-
лмвйдлм лагайі ікдлуварз кмлгодпз 
«ж нзралщ нмндодгедлля жймфзллмпрі 
ра козкілайщлмгм ноавмпуггя» [5]. 

Кмлгодпз є кмлпуйщрарзвлзк мо-
галмк Кмкіпії ООН іж нмндодгедлля 
жймфзллмпрі ра козкілайщлмгм ноавм-
пуггя і омжгйягаырщпя як смоук, цм 
пнозяє мбкілу гмпвігмк у псдоі ноа-
ва, омжомбкз нмйірзкз і взявйдлля 
лмвзт рдлгдлуіи і номбйдк у псдоі 
нмндодгедлля жймфзллмпрі ра коз-
кілайщлмгм ноавмпуггя кіе гдоеава-
кз, кіелаомглзкз могаліжауіякз і 
мкодкзкз дкпндоракз. Дм кмкндрдл-
уії кмлгодпу лайдеарщ: взжлафдлля 

гмймвлзт ланояків кіелаомглмгм 
пнівомбірлзурва ж нмндодгедлля жйм-
фзллмпрі в бмомрщбі ж лды; омжомбка 
номгоак і одкмкдлгауіи цмгм ном-
рзгії жймфзллмпрі; пнозялля мбкілу 
гмпвігмк і кммогзлауії пнівомбір-
лзурва гдоеав у оаккат ООН ж нз-
ралщ нмндодгедлля и нмхзодлля 
жймфзллмпрі. 

На узт гймбайщлзт кіелаомглзт 
смоукат, якзт ла пщмгмглі вігбуймпя 
розлагуярщ, омжомбйяырщпя и номнм-
луырщпя кіелаомгліи пнійщлмрі и 
могалак ООН гйя утвайдлля лмві 
проардгії, номдкрз кмлвдлуіи і оджм-
йыуіи. Як жажлафає В. Гмйіла, «ва-
гмкіпрщ кмлгодпів ООН жукмвйыєрщ-
пя їт кмейзвіпры цмгм: а) првмодлля 
лмокарзвлзт мплмв гйя нмгайщхмї 
нйіглмгм пнівомбірлзурва у псдоі 
бмомрщбз жі жймфзлліпры; б) козкілм-
ймгіфлмгм номглмжувалля і нйалувал-
ля нмндодгеувайщлмї гіяйщлмпрі, 
пнзоаыфзпщ ла оджуйщрарз гм-
пйігедлщ жймфзллзт номявів, її гд-
рдокілалр у багарщмт курмфкат пвіру; 
в) алайіжу проардгіи бмомрщбз жі жйм-
фзлліпры ра їт ноакрзфлд взкмоз-
пралля в гіяйщлмпрі пуб’єкрів її нмнд-
одгедлля; г) мрозкалля рдтліфлмї, 
кагомвмї, могаліжауіилм-уноавйілпщ-
кмї, сілалпмвмї ра ілхмї гмнмкмгз віг 
гдоеав-уфаплзущ кмлгодпів ООН; г) 
мбкілу и нмхзодлля жлалщ, гмпвігу 
ра коацзт гмпяглдлщ рдмодрзків і 
ноакрзків у псдоі нмндодгедлля жйм-
фзллмпрі» [19, п. 26-27]. 

На кмлгодпат ООН омжгйягайзпщ 
кмлкодрлі нзралля, нмв’яжалі ж ноз-
фзлакз жймфзллмпрі (Пдохзи кмл-
годп, Швдиуаоія, 1955); смокакз 
жймфзллмпрі пдодг лднмвлмйірліт 
(Доугзи кмлгодп, Алгйія, 1960); ном-
бйдкакз жймфзллмпрі в кмлрдкпрі 
пмуіайщлзт укмв езрря пупнійщпрва 
(Тодріи кмлгодп, Швдуія, 1965); 
внйзв рдтліфлмгм номгодпу ла жйм-
фзлліпрщ, нмхзодлля рдомозпрзфлмї 
гіяйщлмпрі у жв’яжку ж акракз жатм-
нйдлля йіраків, взкоагдлля йыгди ж 
кдрмы мрозкалля лджакмллзт упру-
нмк віг уоягу рмцм (Чдрвдорзи кмл-
годп, Янмлія, 1970). Бджнмпдодглщм гм 
номбйдк роалплауімлайщлмї жймфзл-



Публiчне право № 2 (34) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

82  

лмпрі ООН вндохд жвдолуйапщ ла 
П’ярмку кмлгодпі (Швдиуаоія, 1975) 
у жв’яжку жі жлафлмы акрзвіжауієы 
роалплауімлайщлмї жймфзллмпрі у 70-
рі омкз кзлуймгм прмйірря. На ущмку 
Кмлгодпі буйм взжлалм, цм жймфзл-
ліпрщ у смокі кіелаомглмгм біжлдпу 
нодгправйяє пмбмы бійщх пдоимжлу 
жагомжу, ліе роагзуіилі смокз жйм-
фзллзт гіялщ. На Шмпрмку кмлгодпі 
(Вдлдпудйа, 1980) буйа омжомбйдла 
проардгія у псдоі жймфзллмпрі, яка 
омжукійапщ як кмкнйдкпла номгоака, 
ланоавйдла ла нмндодгедлля явзц і 
кмгдйди нмвдгілкз, пмуіайщлм 
лднозилярлзт, и утвайдла 15 гоугля 
1980 о. Каоакапька гдкйаоауія, 
нігрозкала Гдлдоайщлмы Апакбйдєы 
ООН (Рджмйыуія 35/171). На 
Сщмкмку кмлгодпі (Ірайія, 1985) ном-
бйдклі нзралля номрзгії роалплауім-
лайщліи жймфзллмпрі буйз врійдлі в 
гмкукдлрі, лажвалмку Мійалпькзи 
нйал гіи, птвайдлзи Гдлдоайщлмы 
Апакбйдєы 29 йзпрмнага 1985 о. (Рд-
жмйыуія 40/32) [19]. 

На Вмпщкмку кмлгодпі ООН іж 
нмндодгедлля жймфзллмпрі ра нмвмг-
едлля ж ноавмнмоухлзкакз (Гавала, 
Куба, 1990) буйз утвайдлі Кдоівлі 
нозлузнз ООН гйя нмндодгедлля 
жймфзллмпрі пдодг лднмвлмйірліт, 
жаномнмлмвалм Гдлдоайщліи апакбйдї 
номдкрз оджмйыуіи ном лапзййя в 
пік’ї, нмндодгедлля жймфзллмпрі в 
кіпщкмку пдодгмвзці, омжомбку 
одєпроу нмкаоалщ жа роалплауімлайщлі 
жймфзлз (лджакмллзи мбіг лаокм-
рзків, рмогівйя жбомєы ра йыгщкз, 
рдомозжк, жавгалля хкмгз дкмпзпрд-
как і куйщруолзк уіллмпряк, а ракме 
жаномнмлмвалм жатмгз гйя бмомрщбз ж 
кіелаомглзк рдомозжкмк [20, п.102-
140]. 

На мбгмвмодлля Ддпярмгм кмлгод-
пу ООН іж нмндодгедлля жймфзл-
лмпрі ра нмвмгедлля ж ноавмнмоух-
лзкакз, цм вігбувпя в квірлі 2000 о. 
у Вігдлпщкмку кіелаомглмку удлроі 
ООН, буйз взлдпдлі нзралля 
укоінйдлля жакмллмпрі и жкіулдлля 
пзпрдкз козкілайщлмгм ноавмпуггя, а 
ракме кіелаомглд пнівомбірлзурвм у 
бмомрщбі ж роалплауімлайщлмы жйм-

фзлліпры: лмві взкйзкз XXI пр. На 
Кмлгодпі буйа утвайдла «Вігдлпщка 
гдкйаоауія ном жймфзлліпрщ і ноавм-
пуггя: вігнмвігі ла взкйзкз XXI пр.» 
и уфаплзкз нігрвдогзйз ваейзвіпрщ 
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва в нм-
ндодгедллі роалплауімлайщлмї мо-
галіжмвалмї жймфзллмпрі и бмомрщбз ж 
лды, жмкодка лагмймпзйз ла  жомп-
раллі ракзт жймфзлів як рдомозжк, 
лджакмллзи мбіг лаокмрзків, рмогівйя 
йыгщкз, лджакмллд взгмрмвйдлля ра 
мбіг вмглднайщлмї жбомї, кмоунуія і 
вігкзвалля кмхрів, гзряфа нмолм-
гоасія, яка взкагає козкілайіжауії в 
лауімлайщлмку жакмлмгавпрві, а ра-
кме сілалпмві жймфзлз, бмомрщба ж 
якзкз нмв’яжала ж номбйдкакз ыозп-
гзкуії. Буйа гмпяглура хзомка гмкм-
вйдліпрщ ном рд, цм номдкр кмлвдлуії 
Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи номрз 
роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї жйм-
фзллмпрі взкагає кмбійіжауії нмйі-
рзфлмї вмйі гдоеав і кмед прарз 
дсдкрзвлзк жапмбмк нмндодгедлля 
роалплауімлайщлмї жймфзллмпрі [21, 
п. 17-20]. 

Пмгайщхзи омжвзрмк у уіи псдоі 
нмв’яжалзи ж Огзлагуярзк кмлгодпмк 
(Балгкмк, Таїйалг, 2005), ла якмку 
ноімозрдрлзк жавгалляк гйя гдоеав 
буйм взжлафдлм ланояк дсдкрзвлмї 
одайіжауії фзллзт кіелаомглзт гмку-
кдлрів номрз могаліжмвалмї жймфзл-
лмпрі, кмоунуії і рдомозжку. Буйм жа-
жлафдлм, цм в бмомрщбі ж кіелаомглмы 
жймфзлліпры мпмбйзвмгм жлафдлля 
лабуває кіелаомглд пнівомбірлзурвм: 
ж нзралщ нмвдолдлля акрзвів, у фмку 
ваейзвд кіпуд лайдезрщ Уноавйіллы 
ООН ж лаокмрзків і жймфзллмпрі; ном-
рзгії ракзк роалплауімлайщлзк жйм-
фзлак як рмогівйя йыгщкз, взкоагдл-
ля і кмлроабалга куйщруолзт уіллм-
прди, а ракме лджакмллзи мбіг мкодк-
зт взгів сймоз і саулз, цм мтмомля-
ырщпя, і номгукуії ж лзт; номрзгії лм-
взк смокак жймфзллмпрі (вігкзвалля 
кмхрів, взкоагдлля йыгди, кібдожйм-
фзлліпрщ, лджакмлла жагмрівйя гдодвз-
лз, лджакмллзи мбіг лдбджндфлзт віг-
тмгів, рмцм [1]. 

Акруайщлзк номбйдкак пуфап-
лмпрі, ракзк як бмомрщба ж рдомозж-
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кмк, рмогівйя йыгщкз і лджакмлла 
кігоауія, а ракме кібдожймфзлліпрщ, 
був нозпвяфдлзи фдогмвзи, Два-
лагуярзи кмлгодп іж нмндодгедлля 
жймфзллмпрі ра козкілайщлмгм ноавм-
пуггя ( Боажзйія, 2010). Сайвагмопщ-
ка гдкйаоауія прайа мглзк іж жа-
кйыфлзт гмкукдлрів ООН, пноякм-
валзт ла кіелаомглд пнівомбірлзурвм 
іж номрзгії жймфзллмпрі в укмват гйм-
байіжауії. 

Опралліи Тозлагуярзи кмлгодп 
ООН іж нмндодгедлля жймфзллмпрі 
ра козкілайщлмгм ноавмпуггя (к. Дм-
та, Карао, 2015 о.), як жажлафає Н. 
Здйілпщка, «жлмву нігрвдогзв жавгал-
ля жабджндфдлля вдотмвдлпрва ноава 
и нмндодгедлля ра номрзгії жймфзл-
лмпрі в упіт її смокат і номяват ла 
лауімлайщлмку и кіелаомглмку оів-
лят; лдмбтігліпрщ жабджндфдлля дсдк-
рзвлмпрі, пноавдгйзвмпрі, гукаллмпрі 
и нігжвірлмпрі пзпрдк козкілайщлмгм 
ноавмпуггя, лагалля гмпруну гм ноа-
вмпуггя гйя впіт, првмодлля дсдкрзв-
лзт, нігжвірлзт, лдундодгедлзт ра 
ілкйыжзвлзт упралмв ла впіт оівлят і 
жабджндфдлля гмрозкалля нозлузну 
нмвагз йыгпщкмї гіглмпрі и жагайщлм-
гм гмрозкалля і нмвагз впіт ноав йы-
гзлз ра мплмвлзт пвмбмг» [23, п. 6]. 

Зкіпр ндодйіфдлзт кмлгодпів 
ООН іж нмндодгедлля жймфзллмпрі и 
козкілайщлмгм ноавмпуггя вкажує ла 
рдлгдлуіы гм пріикмгм омжхзодлля їт 
рдкарзкз, номбйдк, цм омжгйягаырщ-
пя гдоеавакз-уфаплзуякз, взжлафдл-
ля смок роалплауімлайщлмї жймфзл-
лмпрі и лдмбтіглмпрі дсдкрзвлмгм 
пнівомбірлзурва гдоеав у уіи псдоі. 
Як жажлафає номсдпмо М. Кмпрдлкм, 
«оджуйщрармк гіяйщлмпрі Кмкіпії є 
кмлуднруайщлі нмймедлля, які взом-
бйяырщпя кмлгодпакз ООН іж нмнд-
одгедлля жймфзллмпрі ра нмвмгедлля 
ж ноавмнмоухлзкакз» [22, п. 77]. 
Дмкукдлрз, цм утвайыырщпя ла кмл-
годпат, жгдбійщхмгм гдкйаоауії, мроз-
куырщ пвмє номгмведлля в оджмйы-
уіят і кмлвдлуіят ООН, цм є ноз-
омглзк вігмбоаедлляк одагувалля 

пвірмвмї пнійщлмрз ла нмпрунмвд 
жбійщхдлля козкілмгдллмпрі у пвірі в 
днмту омжвзрку гймбайіжауіилзт ном-
удпів.  

Фмокувалля лмок роалплауім-
лайщлмгм козкілайщлмгм ноава є мг-
лзк іж ваейзвзт ланояків гіяйщлмпрі 
Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи, яка 
жгіиплыє удлроайщлмурвмоыыфу 
сулкуіы в могаліжауії пнівомбір-
лзурва гдоеав у псдоі номрзгії 
кіелаомгліи жймфзллмпрі ла ілпрзру-
уіиліи мплмві. Поавмрвмофа и мо-
галіжауіила омйщ уієї Оогаліжауії вз-
явйяєрщпя в гіяйщлмпрі її могалів – 
Гдлдоайщлмї Апакбйдї, Рагз Бджндкз, 
Кмкіпії кіелаомглмгм ноава, Екм-
лмкіфлмї и Смуіайщлмї Рагз (ЕКО-
СОР), Кмкіпії ж нмндодгедлля жйм-
фзллмпрі и бмомрщбз ж лды, гоун 
дкпндорів, Уноавйілля ж лаокмрзків і 
жймфзллмпрі, кмлгодпів іж нмндод-
гедлля жймфзллмпрі ра козкілайщлм-
гм ноавмпуггя, кмкіпіи і кмкірдрів, 
гіяйщліпрщ якзт пноякмвала ла ом-
жомбку номдкрів кмлвдлуіи, оджмйы-
уіи, гдкйаоауіи ра ілхзт гмкукдлрів 
ООН. 

У оаккат ООН псмокмвала пз-
прдка нозлузнів і лмокарзвлзт акрів 
(кмлвдлуіи, оджмйыуіи), які каырщ 
жагайщлммбмв’яжкмвзи таоакрдо ра 
пралмвйярщ лмокарзвлу мплмву 
роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм 
ноава. Чзпйдллі улівдопайщлі кмл-
вдлуії, утвайдлі Гдлдоайщлмы Апак-
бйдєы, є мплмвлзк гедодймк роалп-
лауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава, 
пдодг якзт номвіглд кіпуд нмпігає 
Кмлвдлуія ООН номрз роалплауім-
лайщлмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі 
2000  о. Загайщлмпвірмвд жлафдлля 
каырщ кмлгодпз Оогаліжауії 
Об’єглалзт Науіи іж нмндодгедлля 
жймфзллмпрі ра козкілайщлмгм ноавм-
пуггя, які жакйагаырщ мплмвз гйя 
лмокмрвмофмї гіяйщлмпрі, жгіиплыырщ 
внйзв ла лауімлайщлу нмйірзку, 
пнозяырщ пнівомбірлзурву гдоеав, 
мбкілу вігнмвіглзкз жлаллякз, гм-
пвігмк ра їт нмхзодлляк. 
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Пмнкм В. В. Рмйщ Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи у смокуваллі роалплауімла-
йщлмгм козкілайщлмгм ноава 

Срарря нозпвяфдла нзралляк омйі Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи у смокуваллі 
роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава, якд омжгйягаєрщпя як віглмплм аврмлмкла 
ніггайужщ кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава, втмгзрщ в пзпрдку кіелаомглмгм ноа-
ва, вкйыфає нозлузнз і кіелаомглм-ноавмві лмокз, цм взжлафаырщ жймфзлліпрщ гі-
ялля и кдеі вігнмвігайщлмпрі жа имгм вфзлдлля, а ракме одгйакдлруырщ ілхі козкі-
лайщлм-ноавмві нзралля ж кдрмы номрзгії роалплауімлайщліи жймфзллмпрі. Тоалплауі-
млайщлд козкілайщлд ноавм бажуєрщпя ла нозлузнат кіелаомглмгм ноава и ріплм 
нмв’яжалд ж лауімлайщлзк козкілайщлзк ноавмк. У праррі жажлафдлм, цм смокувалля 
лмок роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава є мглзк іж ваейзвзт ланояків гіяйщ-
лмпрі ООН, яка жгіиплыє удлроайщлмурвмоыыфу сулкуіы в могаліжауії пнівомбірлзу-
рва гдоеав у псдоі номрзгії кіелаомгліи жймфзллмпрі ла ілпрзрууіиліи мплмві.  

Кйюфмві пймва: Оогаліжауія Об'єглалзт Науіи, роалплауімлайщлд козкілайщлд 
ноавм, ноавмрвмофа сулкуія, могаліжауіила сулкуія, кмлвдлуія, кмлгодп. 

 
 
Пмнкм В. В. Рмйщ Оогалзжаузз Обчдгзлдллшт Наузи в смокзомвалзз роалп-

лаузмлайщлмгм угмймвлмгм ноава 
Срарщя нмпвяцдла вмномпак омйз Оогалзжаузз Обчдгзлдллшт Наузи в смокз-

омвалзз роалплаузмлайщлмгм угмймвлмгм ноава, кмрмомд оаппкарозвадрпя как мрлмпз-
рдйщлм аврмлмклая нмгмроапйщ кдегулаомглмгм угмймвлмгм ноава, втмгзр в пзпрдку 
кдегулаомглмгм ноава, вкйыфадр нозлузнш з кдегулаомглм-ноавмвшд лмокш, кмрм-
ошд мнодгдйяыр нодпрунлмпрщ гдялзя з гоалзуш мрвдрпрвдллмпрз жа дгм пмвдохдлзд, 
а ракед одгйакдлрзоуыр гоугзд угмймвлм-ноавмвшд вмномпш ж удйщы номрзвмгдипр-
взя роалплаузмлайщлми нодпрунлмпрз. Тоалплаузмлайщлмд угмймвлмд ноавм бажзоуд-
рпя ла нозлузнат кдегулаомглмгм ноава з рдплм пвяжалм п лаузмлайщлшк угмймв-
лшк ноавмк. В прарщд укажшвадрпя, фрм смокзомвалзд лмок роалплаузмлайщлмгм 
угмймвлмгм ноава явйядрпя мглзк зж ваелшт ланоавйдлзи гдярдйщлмпрз ООН, кмрм-
оая мпуцдпрвйядр удлроайщлуы сулкузы в могалзжаузз пмроуглзфдпрва гмпугаопрв в 
псдод номрзвмгдипрвзя кдегулаомглми нодпрунлмпрз ла злпрзруузмллми мплмвд.  

Кйюфдвшд пймва: Оогалзжаузя Обчдгзлдллшт Наузи, роалплаузмлайщлмд угм-
ймвлмд ноавм, ноавмрвмофдпкая сулкузя, могалзжаузмллая сулкузя, кмлвдлузя, кмл-
годпп. 
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Popko V. Role of the United Nations in the establishment of transnational 
criminal law 

The article is devoted to the questions of the role of the United Nations in the 
formation of transnational criminal law, which is considered as a relatively autonomous 
subdivision of international criminal law, is included in the system of international law, 
includes principles and international legal norms defining the crime of the act and the 
limits of responsibility for its commission, as well as regulate other criminal-law issues in 
order to counter transnational crime. Transnational criminal law is based on the 
principles of international law and is closely linked to national criminal law. The article 
states that the formation of norms of transnational criminal law is one of the important 
directions of the UN activity, which carries out a central role in organizing the 
cooperation of states in the field of combating international crime on an institutional 
basis. 

Key words: United Nations, transnational criminal law, law-making function, 
organizational function, convention, congress. 
 


