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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На виконання взятих міжнародних зобов’язань у сфері 

боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення 

в Україні була створена система фінансового моніторингу, яка постійно 

вдосконалюється. Для забезпечення належного функціонування цієї системи було 

розроблено і запроваджено певні юридичні гарантії; зокрема, особи, які 

порушуватимуть антилегалізаційне законодавство, мають нести адміністративну або 

кримінальну відповідальність. З цією метою Кримінальний кодекс України (далі – КК) 

був доповнений ст. 209-1 «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». 

Проте, застосовується ця кримінально-правова заборона вкрай рідко. Так, за 

даними Державної судової адміністрації України, у період з 2010 р. до 2016 р. до 

суду було передано 19 кримінальних проваджень (справ) за ознаками злочинів, 

передбачених ст. 209-1 КК; із них було розглянуто 14 кримінальних проваджень 

(справ): у 7-ми винесено обвинувальний вирок, у 3-х провадження закрито, 3 

повернуті на додаткове розслідування, а 1 повернута прокурору. Такий стан 

правозастосовної практики потребує наукового осмислення.  

Проблеми кримінальної відповідальності за умисне порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, досліджували П. П. Андрушко, А. С. Беніцький, 

П. С. Берзін, Г. М. Войченко, В. О. Глушков, Н. О. Гуторова, А. О. Данилевський, 

О. О. Дудоров, В. П. Ємельянов, В. М. Киричко, О. М. Костенко, М. П. Куцевич, 

О. І. Перепелиця, О. В. Процюк, О. В. Пустовіт, Ю. О. Старук, Є. Л. Стрельцов, 

В. Я. Тацій, Т. М. Тертиченко, Є. В. Фесенко, М. І. Хавронюк, В. В. Чернєй, 

Л. М. Чуніхіна та ін. На окрему увагу заслуговує захищена у 2009 р. кандидатська 

дисертація на тему: «Кримінально-правова протидія порушенням законодавства 

України про фінансовий моніторинг» (Ю. Г. Старовойтова). 

Незважаючи на наявність значної кількості наукових праць, присвячених 

питанням кримінальної відповідальності за умисне порушення вимог законодавства 

про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, ці питання не втратили своєї актуальності з огляду на такі 

чинники. Передусім, диспозиції та санкції ст. 209-1 КК у 2010 р. і 2011 р. зазнали 

істотних змін. Крім того, періодичні зміни міжнародного законодавства у сфері 

запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, призвели до істотного оновлення вітчизняного антилегалізаційного 

законодавства. Зокрема, 14 жовтня 2014 р. прийнятий Закон України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення». Ураховуючи бланкетний характер диспозиції ст. 209-1 КК, ця обставина 

істотно вплинула на визначення її змісту. До того ж забезпечення розроблення 

рекомендацій щодо застосування окремих статей КК і Кримінального 

процесуального кодексу України у сфері запобігання та протидії легалізації 

http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/4651-17
http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/4651-17
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(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є одним із заходів щодо 

реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 р. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної 

роботи затверджена Вченою радою Національного університету «Одеська юридична 

академія» 14 грудня 2015 р. (протокол № 3). Робота виконана в рамках 

фундаментального наукового дослідження кафедри кримінального права Національного 

університету «Одеська юридична академія» «Теорія кримінальної законотворчості: 

концептуальні засади» (ДРН 0115U002494) та відповідно до: плану науково-дослідної 

роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2016 – 2020 роки в 

рамках теми «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний 

вимір» (ДРН 0116U001842); Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016 – 

2020 рр., затверджених постановою загальних зборів НАПрН України від 3 березня 

2016 р. (напрям: «Фундаментальні та прикладні проблеми наукового забезпечення 

боротьби зі злочинністю в Україні»); Пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015 – 2019 рр., затверджених 

наказом МВС України від 16 березня 2015 р. № 275 (п. 6.11 додатку 6 «Організаційно-

тактичні засади викриття і ліквідації злочинних схем, спрямованих на легалізацію 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму»); 

Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень 

у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України на 2014 – 2018 рр., 

затверджених постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 

(п. 3.4.2.6); Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 р., схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення 

основних теоретичних і практичних проблем кримінальної відповідальності за умисне 

порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму і розроблення на 

цій основі пропозицій щодо їхнього законодавчого та прикладного вирішення. 

Для досягнення поставленої мети в роботі було визначено такі основні задачі: 

– проаналізувати ґенезу кримінальної відповідальності за умисне порушення 

вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму в Україні; 

– вивчити підстави, приводи, а також ступінь дотримання умов криміналізації 

при встановленні кримінальної відповідальності за умисне порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; 

– дослідити об’єктивні ознаки складів злочинів, передбачених ст. 209-1 КК; 

– проаналізувати суб’єктивні ознаки складів злочинів, передбачених ст. 209-1 КК; 

– визначити співвідношення умисного порушення вимог законодавства про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
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шляхом, або фінансування тероризму, із суміжними складами злочинів та 

адміністративними правопорушеннями; 

–  проаналізувати санкції ч. ч. 1 і 2 ст. 209-1 КК; 

– розробити пропозиції щодо вдосконалення ст. 209-1 КК, а також положень 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). 

Об’єктом дослідження є система фінансового моніторингу і відносини, що 

складаються в процесі її кримінально-правової охорони.  

Предмет дослідження – кримінальна відповідальність за умисне порушення 

вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. 

Методи дослідження обрано з огляду на його об’єкт, предмет, мету та задачі. 

У роботі в сукупності використовувались такі загальнонаукові і спеціально-наукові 

методи: порівняльно-правовий – для зіставлення положень КК і міжнародного 

антилегалізаційного законодавства в аспекті виконання Україною взятих на себе 

міжнародно-правових зобов’язань (підрозділ 1.1); метод узагальнення – для 

формулювання авторських пропозицій щодо змісту ознак складу злочину, 

передбаченого ст. 209-1 КК, та можливих шляхів удосконалення вказаної статті КК 

(усі розділи); метод системно-структурного аналізу – дав можливість показати 

взаємозв’язок і взаємообумовленість досліджуваної кримінально-правової заборони 

з іншими кримінально-правовими нормами і поняттями (підрозділи 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 

4.2); логіко-семантичний – дозволив провести поглиблене вивчення понятійного 

апарату, використаного в розгляданій кримінально-правовій нормі (розділ 1); метод 

моделювання – використано при розробленні проекту авторської редакції ст. 209-1 

КК (підрозділ 2.2, висновки); статистичний і соціологічний методи – було 

використано при дослідженні: статистичних даних Державної судової адміністрації 

України про стан розгляду справ про злочини, передбачені ст. 209-1 КК; статистичних 

даних щодо отриманих Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу (далі – Спеціально 

уповноважений орган) повідомлень про фінансові операції протягом 2015 р; інформація 

про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих 

Спеціально уповноваженим органом у 2015 р.; 5 рішень суду у справах про 

вчинення злочинів, передбачених ст. 209-1 КК з 2003 по 2016 р.; 30 постанов суду у 

справах про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 166-9 

КУпАП з 2010 по 2016 р. (вступ, всі розділи). 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним з перших в 

Україні монографічних досліджень проблем кримінальної відповідальності за умисне 

порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. До найбільш 

важливих результатів, які відображають наукову новизну дисертаційної роботи, можна 

віднести такі положення: 

вперше: 

 доведено часткову невідповідність законодавчого описання складів злочинів, 

передбачених чинною редакцією ст. 209-1 КК, умовам криміналізації суспільно 

небезпечних діянь, розроблених у доктрині кримінального права; 
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 аргументується необхідність удосконалення кримінально-правового 

припису, передбаченого ст. 209-1 КК, шляхом: а) зміни назви цієї статті 

(пропонується викласти її в такій редакції: «Умисне порушення вимог 

законодавства про фінансовий моніторинг»); б) виключення з диспозиції ч. 1 цієї 

статті такої криміноутворювальної ознаки, як істотна шкода охоронюваним 

законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи 

громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб та закріплення 

іншої криміноутворювальної ознаки; в) зазначення в диспозиції ч. 2 цієї статті 

того, що злочин також може бути вчинений шляхом бездіяльності та закріплення 

вказівки на умисну форму вини; г) доповнення ст. 209-1 КК приміткою, у якій 

визначатиметься зміст інформації про фінансові операції, що відповідно до закону 

підлягають фінансовому моніторингу; 

 запропоновано вдосконалити механізм адміністративно-правової охорони 

фінансового моніторингу, що, зокрема, передбачає: а) виключення з диспозиції ч. 1 

ст. 166-9 КУпАП вказівки такої форму об’єктивної сторони, як подання Спеціально 

уповноваженому органу недостовірної інформації; б) запровадження 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 

статті, для всіх спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу, що провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної 

особи; в) установлення адміністративної відповідальності за розголошення не тільки 

інформації, яка є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового 

моніторингу та Спеціально уповноваженим органом, а й інформації, яка надається 

цьому органу іншими суб’єктами; 

удосконалено: 

 доктринальні підходи щодо доцільності уточнення назви розділу VII 

Особливої частини КК; цю назву пропонується викласти в такій редакції – «Злочини 

проти господарської, фінансової діяльності та порядку приватизації»; 

 визначення основного безпосереднього об’єкту злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 209-1 КК, яким пропонується визнавати суспільні відносини інформаційного 

забезпечення Спеціально уповноваженого органу інформацією про фінансові 

операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, з боку 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу; 

 положення про доцільність уточнення санкцій ст. 209-1 КК: санкцію ч. 1 

статті пропонується доповнити такими покараннями, як обмеження волі на строк до 

двох років або позбавлення волі на той самий строк, а санкцію ч. 2 статті – такими 

покараннями, як обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на 

той самий строк; 

набулио подальшого розвитку: 

 позиція, згідно з якою основним безпосереднім об’єктом злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, є суспільні відносини, що забезпечують 

встановлений законом режим обмеженого доступу до інформації, яка надається 

Спеціально уповноваженому органу; 

 положення про визнання додатковим обов’язковим об’єктом злочину, 

передбаченого ст. 209-1 КК, відносин у сфері службової діяльності та професійної 
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діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Крім того, додатковими 

факультативними об’єктами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, виступають 

суспільні відносини у сфері обігу та використання офіційних документів, які 

забезпечують нормальну діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності, а злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, – відносини у сфері 

використання комп’ютерів, систем і комп’ютерних мереж, а також відносини з 

охорони комерційної та банківської таємниці; 

 пропозиція доповнити диспозицію ч. 2 ст. 209-1 КК вказівкою на 

розголошення відомостей про факт надання Спеціально уповноваженому органу 

інформації, яка відповідно до закону надається цьому органу; 

 позиція, згідно з якою необхідною складовою інтелектуального моменту 

умислу як ознаки суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, є 

усвідомлення особою протиправності свого діяння; 

 аргументи на користь положення про те, що суб’єктивна сторона умисного 

порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму 

характеризується умисною або змішаною (складною) формою вини. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в роботі положення 

можуть бути використані:  

 у законотворчості – при вдосконаленні законодавства України про 

кримінальну відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму (відповідні пропозиції направлені до Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності) (Лист № 174/1-32 від 06.02.2017 р.). 

 у науково-дослідній роботі – під час подальшого дослідження проблем 

кримінальної відповідальності за умисне порушення вимог законодавства про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму;  

 у навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників і 

навчальних посібників, а також у процесі викладання кримінально-правових 

дисциплін (Акт впровадження наукових розробок у навчальний процес кафедри 

кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія» від 

06.02.2017 р.). 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження 

обговорювались на 4 наукових заходах: круглому столі «Актуальні проблеми 

застосування кримінального законодавства» (м. Київ, Державна пенітенціарна служба 

України, Інститут кримінально-виконавчої служби, 5 листопада 2015 р.); 

всеукраїнському науково-практичному семінарі «Протидія злочинності в Україні: 

кримінально-правові та кримінологічні аспекти» (м. Миколаїв, Луганський державний 

університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 26 травня 2016 р.); міжнародному 

круглому столі, присвяченому до дня народження видатного вченого, героя України, 

академіка В.В. Сташиса «Кримінальне право: традиції та новації» (м. Запоріжжя, 

Запорізький, Полтавський, Чернігівський міські осередки громадської організації 
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«Всеукраїнська асоціація кримінального права», 9 липня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковано в 10 

працях: 6 наукових статей, з яких 5 – у фахових виданнях України, 1 – у науковому 

періодичному зарубіжному виданні, яке включено до міжнародних наукометричних 

баз, тези 4 доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних позначень, 

вступу, чотирьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 232 сторінки, із 

яких основний текст – 187 сторінок, список використаних джерел – 32 сторінки 

(242 найменування) та текст додатків – 13 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено зв’язок роботи 

з науковими програмами, планами, темами, охарактеризовано мету та задачі, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, надані відомості про апробацію результатів дисертаційного 

дослідження та структуру роботи. 

Розділ 1 «Соціально-правова обумовленість криміналізації умисного 

порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Ґенеза кримінальної відповідальності за умисне порушення 

вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму в Україні» розглянуто 

розвиток норм про кримінальну відповідальність за умисне порушення вимог 

законодавства про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 

та фінансування тероризму та визначено вплив на нього міжнародного 

законодавства в цій сфері на його розвиток. Для цього було проаналізовано низку 

важливих міжнародних нормативно-правових актів у сфері боротьби з відмиванням 

злочинних доходів та фінансування тероризму. Передусім увага зосереджувалась на 

таких нормативно-правових актах Ради Європи та Європейського Союзу, як: 

Конвенція «Про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних 

злочинним шляхом», прийнята Радою Європи 8 грудня 1990 р; Конвенція «Про 

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

та про фінансування тероризму», прийнята Радою Європи 16 травня 2005 р.; 

Директива Європейського парламенту та Ради ЄС 2005/60/EC про запобігання 

використанню фінансової системи з метою відмивання доходів та фінансування 

тероризму, прийнята 26 жовтня 2005 р.; Директива Європейського парламенту та 

Ради ЄС 2015/849/EC «Про запобігання використанню фінансової системи з метою 

відмивання доходів та фінансування тероризму», прийнята від 20 травня 2015 р. 

Було також проаналізовано Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових 

заходів боротьби з відмиванням грошей у редакціях 2003 р. і 2012 р. та Типове 

законодавство про відмивання грошей та фінансування тероризму, розроблене 

Управлінням Організації Об’єднаних Націй з наркотиків та злочинності й 
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Міжнародним Валютним Фондом. Паралельно розглянуто та проаналізовано зміни, 

внесені до статті 209-1 КК, визначено їх правові підстави та відповідність цих змін 

вимогам міжнародного законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. 

У підрозділі 1.2 «Підстави, приводи та дотримання умов криміналізації при 

встановленні кримінальної відповідальності за умисне порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» здійснено системний 

аналіз положень ст. 209-1 КК через призму вироблених доктриною чинників 

криміналізації діянь, який засвідчив ту обставину, що криміналізація умисного 

порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму 

відбулася з порушеннями деяких із вказаних умов (кримінально-правового та 

техніко-юридичного характеру), що негативним чином відбивається на практиці 

застосування цієї статті КК.  

Водночас констатовано, що досліджувана кримінально-правова заборона 

повинна залишатись засобом забезпечення належного функціонування системи 

фінансового моніторингу, у зв’язку з чим нагальною є потреба вироблення науково 

обґрунтованих підходів у напрямі вдосконалення відповідних положень КК.  

Розділ 2 «Об’єктивні ознаки складів злочинів, передбачених ст. 209-1 

Кримінального кодексу України» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та характеристика об’єктів умисного порушення 

вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» проаналізовано 

родовий об’єкт злочинів у сфері господарської діяльності, основні та додаткові 

безпосередні об’єкти складів злочинів, передбачених ст. 209-1 КК. Запропоновано 

авторське бачення родового об’єкта злочинів, відповідальність за які передбачено 

розділом VII Особливої частини КК, що дозволило висунути пропозицію щодо 

уточнення назви цього розділу. 

За результатами проведеного дослідження доведено, що основним 

безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, є суспільні 

відносини інформаційного забезпечення Спеціально уповноваженого органу 

інформацією про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають 

фінансовому моніторингу, з боку суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 

Під основним безпосереднім об’єктом незаконного розголошення інформації, яка 

надається Уповноваженому органу (ч. 2 ст. 209-1 КК), пропонується розуміти 

суспільні відносини, що забезпечують встановлений законом режим обмеженого 

доступу до інформації, яка надається Спеціально уповноваженому органу. 

Встановлено, що додатковим обов’язковим об’єктом злочинів, передбачених 

ст. 209-1 КК, є відносини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. Крім того, додатковими факультативними 

об’єктами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, виступають суспільні відносини 

у сфері обігу і використання офіційних документів, які забезпечують нормальну 

діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, – відносини у сфері використання 
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комп’ютерів, систем і комп’ютерних мереж, а також відносини з охорони 

комерційної та банківської таємниці. 

Доведено, що предметом складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, є 

інформація про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають 

фінансовому моніторингу, а предметом складу злочину, передбаченого ч. 2 цієї 

статті, – будь-яка інформація, надана Спеціально уповноваженому органу, крім 

відомостей про сам факт надання інформації про фінансову операцію цьому органу. 

У підрозділі 2.2 «Зміст об’єктивної сторони умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» розкривається зміст 

об’єктивної сторони складів злочинів, передбачених ст. 209-1 КК. 

Ураховуючи бланкетний характер диспозицій ст. 209-1 КК, встановлено, що 

неподання інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають 

фінансовому моніторингу, пов’язується не просто з бездіяльністю суб’єкта злочину, 

а з фактом відсутності належним чином оформленого повідомлення на обліку у 

Спеціально уповноваженого органу незалежно від того, чи намагався суб’єкт 

первинного фінансового моніторингу довести до відома Спеціально 

уповноваженого органу відповідну інформації. 

Доведено, що несвоєчасне подання інформації про фінансові операції, які 

відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, істотно відрізняється від 

неподання такої інформації, адже внаслідок такого діяння відповідна інформація все 

ж береться на облік Спеціально уповноваженим органом, але з порушенням 

установлених строків. Тому закріплення в ч. 1 ст. 209-1 КК такого діяння з точки 

зору точного описання ознак об’єктивної сторони складу відповідного злочину є 

цілком обґрунтованим кроком та узгоджується з положеннями регулятивного 

(антилегалізаційного) законодавства. 

Аргументовано, що злочинна дія у формі подання Спеціально уповноваженому 

органу недостовірної інформації про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому 

моніторингу, є закінченою з моменту сприйняття Спеціально уповноваженим органом 

відповідної недостовірної інформації, а саме з моменту взяття її на облік шляхом 

внесення до Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення. 

Під розголошенням інформації, яка надається Спеціально уповноваженому 

органу, у контексті ч. 2 ст. 209-1 КК, пропонується розуміти діяння особи, яке 

полягає в доведенні будь-яким способом інформації, що надається Спеціально 

уповноваженому органу, до відома сторонніх осіб, і в результаті вчинення якої хоча 

б одна стороння особа ознайомилась з такою інформацією. 

Доведено, що в зв’язку з тим, що в диспозиції ч. 2 ст. 209-1 КК використано 

словосполучення «якщо такі дії заподіяли істотну шкоду…», бездіяльність 

відповідної особи, що призвела до створення умов, які надають можливість 

стороннім особам ознайомитися з інформацією, яка подається Спеціально 

уповноваженому органу, не утворює складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 

КК. Це є прогалиною кримінального законодавства, а тому ч. 2 ст. 209-1 КК 

потребує відповідних змін. 
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З’ясовано, що склади злочинів, передбачені ст. 209-1 КК, сконструйовані як 

матеріальні та вважаються закінченими з моменту завдання істотної шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, 

державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб. 

Встановлено, однак, що закріплення цієї ознаки як обов’язкової ознаки об’єктивної 

сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, значно ускладнює 

застосування цієї кримінально-правової норми. Тому в ч. 1 ст. 209-1 КК істотна 

шкода має бути замінена на іншу криміноутворювальну ознаку. 

Розділ 3 «Суб’єктивні ознаки складів злочинів, передбачених ст. 209-1 

Кримінального кодексу України» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Суб’єкт умисного порушення вимог законодавства про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму» встановлено, що цей суб’єкт є спеціальними: 

його ознаками є певне службове становище особи або зайняття певним видом 

професійної діяльності.  

Аргументовано, що суб’єктами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, є: 

відповідальні працівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу; 

відповідальні працівники відокремлених підрозділів суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу; керівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, 

на яких покладено виконання повноважень відповідального працівника; керівники 

або інші посадові особи відокремлених підрозділів суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу, на яких покладено виконання обов’язків відповідального 

працівника; працівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, на яких 

тимчасово покладено виконання обов’язків відповідальних працівників у разі 

тимчасової відсутності останніх; спеціально визначений суб’єкт первинного 

фінансового моніторингу, який проводить свою діяльність одноособово, без 

утворення юридичної особи. 

Установлено, що суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, є особа, 

якій інформація, що надається Спеціально уповноваженому органу, стала відома у 

зв’язку з професійною або службовою діяльністю. Водночас не має значення, чи 

мають такі працівники офіційний доступ до документів, які уособлюють 

інформацію, що надається Спеціально уповноваженому органу. 

У підрозділі 3.2 «Суб’єктивна сторона умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» розглянуто дискусійні 

питання, які стосуються форми вини складів злочинів, передбачених ст. 209-1 КК. 

З’ясовано, що суб’єктивна сторона цих складів злочинів характеризується умисною 

або змішаною (складною) формою вини. При цьому відповідні діяння вчинюються 

лише умисно, а щодо наслідків можливі як умисел, так і необережність.  

З метою узгодження змісту назви ст. 209-1 КК та диспозиції ч. 2 зазначеної 

статті в цій частині, як і в ч. 1, пропонується прямо закріпити вказівку на умисну 

форму вини. Задля цього текст статті ч. 2 ст. 209-1 КК перед словом 

«розголошення» має бути доповнений словом «умисне».  

Розділ 4 «Кваліфікація злочинів, передбачених статтею 209-1 

Кримінального кодексу України, відмежування від суміжних складів злочинів 
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та адміністративних правопорушень, а також визначення покарань за їх 

вчинення» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Кваліфікація умисного порушення вимог законодавства про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму, відмежування від суміжних складів злочинів 

та адміністративних правопорушень» досліджуються критерії відмежування 

складу злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, від складів злочинів, передбачених 

ст. ст. 209, 232, 232-1, 364, 364-1, 365-2, 366, ч. 4 ст. 358 КК та складу 

адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 КУпАП, на підставі 

чого зроблено такі висновки. 

Якщо суспільно небезпечні наслідки були завдані через те, що була 

розголошена саме та інформація, яка надається Спеціально уповноваженому органу, 

то незалежно від того, чи є така інформація одночасно комерційною або 

банківською таємницею, або інсайдерською інформацією, дії винної особи слід 

кваліфікувати лише за ч. 2 ст. 209-1 КК. Якщо суспільно небезпечні наслідки були 

завдані виключно у зв’язку з тим, що була розголошена комерційна або банківська 

таємниця, або інсайдерська інформація, то незалежно від того, чи надана така 

інформація Спеціально уповноваженому органу, дії винної особи слід кваліфікувати 

лише за ст. 232 чи відповідною частиною 232-1 КК, відповідно. 

Умисне подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно 

до закону підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу, 

залежно від суб’єкта злочину одночасно підпадає під ознаки складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 366 КК (у формі видачі службовою особою завідомо 

неправдивих офіційних документів) або ч. 4 ст. 358 КК (у формі використання завідомо 

підробленого документа), та адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 

ст. 166-9 КУпАП (у формі подання Спеціально уповноваженому органу недостовірної 

інформації). З метою усунення з’ясованої колізії між згаданими нормами пропонується 

виключити з диспозиції ч. 1 ст. 166-9 КУпАП вказівку на подання Спеціально 

уповноваженому органу недостовірної інформації. 

Встановлено, що така форма об’єктивної сторони адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, як неподання, несвоєчасне 

подання, порушення порядку подання або подання Спеціально уповноваженому 

органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством, на 

відміну від ч. 1 ст. 209-1 КК, охоплює випадки несвоєчасного подання, в тому числі 

додаткової інформації. 

Виходячи з переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу та санкції 

ч. 1 ст. 166-9 КУпАП зроблено висновок про те, що поза сферою адміністративної 

відповідальності залишаються такі спеціально визначені суб’єкти первинного 

фінансового моніторингу, що провадять свою діяльність одноособово, без утворення 

юридичної особи, як нотаріуси, адвокати, аудитори. Водночас ці особи є суб’єктами 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК. З огляду на це робиться висновок, що 

перелік осіб, які можуть нести адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 166-9 

КУпАП, підлягає розширенню. 

У підрозділі 4.2. «Визначення покарань за вчинення умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
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одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» проаналізовано 

санкції ст. 209-1 КК. Через певну спорідненість злочинів, передбачених ст. ст. 232, 

232-1, ч. 4 ст. 358, ст. ст. 364, 364-1, 365-2, 366 КК, та умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також з урахуванням 

положень міжнародного антилегалізаційного законодавства, обґрунтовано 

необхідність доповнення санкцій ч. 1 та ч. 2 ст. 209-1 КК покараннями, 

передбаченими в нормах про суміжні склади злочинів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації узагальнено нові науково обґрунтовані результати 

проведених здобувачем досліджень, які розв’язують конкретне наукове завдання, 

що має істотне значення для кримінального права, а саме: визначені основні 

теоретичні та практичні проблеми кримінальної відповідальності за умисне 

порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму і 

розроблені на цій основі пропозицій щодо їхнього законодавчого та прикладного 

вирішення. Основні наукові здобутки дисертанта, окрім тих, що висвітлені вище, 

відображені, зокрема, у таких положеннях. 

1. Простежена ґенеза кримінальної відповідальності за умисне порушення 

вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму демонструє тісний 

зв’язок цього законодавства із міжнародним антилегалізаційним законодавством і 

процесом створення та функціонування в Україні системи фінансового моніторингу. 

2. Криміналізація умисного порушення вимог законодавства про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму відбулася з порушеннями деяких умов криміналізації 

(кримінально-правового та техніко-юридичного характеру), що негативним чином 

відбивається на практиці застосування цієї статті КК. Водночас, досліджувана 

кримінально-правова заборона є, і повинна бути надалі, засобом забезпечення 

належного функціонування системи фінансового моніторингу, тому, є нагальна 

потреба вироблення науково обґрунтованих підходів, спрямованих на її 

вдосконалення. 

3. До сфер, які поставлено під охорону розділом VII Особливої частини КК, 

крім господарської діяльності належать сфери фінансової діяльності та приватизації. 

За таких обставин назва згаданого розділу має бути викладена в такій редакції: 

«Злочини проти господарської, фінансової діяльності та порядку приватизації». 

Висловлена ідея, серед іншого, дозволяє врахувати специфіку змісту фінансової 

діяльності, яка є природним середовищем для злочинів, відповідальність за 

вчинення яких передбачена в ст. 209-1 КК. 

Назва ст. 209-1 КК відповідає положенням регулятивного законодавства. Проте, 

вона є дуже громіздкою та складною для сприйняття, у зв’язку з чим її потрібно 

викласти в новій редакції. 

4. Основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, є 
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суспільні відносини інформаційного забезпечення Спеціально уповноваженого органу 

інформацією про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому 

моніторингу, з боку суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Своєю чергою, 

основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, є суспільні 

відносини, що забезпечують встановлений законом режим обмеженого доступу до 

інформації, яка надається Спеціально уповноваженому органу. 

5. Законодавче позначення предмета злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, 

потребує удосконалення, оскільки не дозволяє чітко визначити його зміст. Найбільш 

оптимальним варіантом вирішення цієї проблеми є доповнення цієї статті 

приміткою, у якій розкриватиметься зміст поняття інформації про фінансові 

операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу. 

Предметом складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, може бути будь-

яка інформація, надана Спеціально уповноваженому органу, крім відомостей про 

сам факт надання інформації про фінансову операцію цьому органу. Оскільки 

розголошення і вказаних відомостей є суспільно небезпечною поведінкою, 

дисертант підтримує доктринальну пропозицію доповнити диспозицію ч. 2 ст. 209-1 

КК вказівкою на розголошення відомостей про факт надання Спеціально 

уповноваженому органу певної інформації.  

Відповідних змін потребує ч. 3 ст. 166-9 КУпАП, у якій передбачено 

адміністративну відповідальність лише за розголошення інформації, що відповідно 

до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та 

Спеціально уповноваженим органом. Розголошення інформації, яка надається 

Спеціально уповноваженому органу іншими суб’єктами, не утворює складу 

адміністративного правопорушення, передбаченого цією нормою. 

6. Така ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 

КК, як істотна шкода охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам 

окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих 

юридичних осіб, істотно ускладнює застосування цієї кримінально-правової норми, 

у зв’язку з чим підлягає виключенню. Проте, замість неї до ч. 1 ст. 209-1 КК має 

бути включена інша криміноутворювальна ознака.  

7. Необхідною складовою інтелектуального моменту умислу як ознаки 

суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, є  усвідомлення особою 

протиправності свого діяння, тобто усвідомлення того, що своїми діяннями вона 

порушує вимоги антилегалізаційного законодавства. Якщо особа не усвідомлювала, 

але могла усвідомлювати за конкретних умов цю заборону, то її діяння слід 

розглядати як вчинені з необережності та за наявності всіх необхідних ознак 

кваліфікувати як службову недбалість або адміністративне правопорушення. 

8. З урахуванням положень міжнародного антилегалізаційного законодавства, 

санкції ч. 1 та ч. 2 ст. 209-1 КК мають бути доповнені покараннями, передбаченими 

в нормах про суміжні склади злочинів. 

9. Потребує вдосконалення пп. «а» п. 6 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення», а саме на суб’єктів первинного фінансового моніторингу має бути 

покладено обов’язок подавати Спеціально уповноваженому органові інформацію 



15 

 

про фінансову операцію, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, 

протягом трьох робочих днів з дня їх проведення або спроби їх проведення. 

Направлення Спеціально уповноваженому органу трьох і більше неналежним 

чином оформлених повідомлень не розглядається як несвоєчасне подання 

інформації Спеціально уповноваженому органу, якщо така інформація подана без 

порушення строків, установлених п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 6 згаданого Закону. За таких 

обставин дії суб’єкта первинного фінансового моніторингу можуть вчинюватися 

безкінечно та не можуть бути розцінені як несвоєчасне подання інформації 

Спеціально уповноваженому органу. У зв’язку з цим до абз. 4 ч. 1 ст. 26 вказаного 

Закону мають бути внесені зміни та більш точно визначений момент, з якого 

подання інформації Спеціально уповноваженому органу слід вважати несвоєчасним.  

10. На підставі викладеного, пропонується внести на законодавчому рівні такі 

зміни та доповнення: 

1. У Кримінальному кодексі України: 

1) назву розділу VII Особливої частини викласти в такій редакції: 

«Злочини проти господарської, фінансової діяльності та порядку 

приватизації»; 

2) у статті 209-1: 

назву статті викласти в такій редакції «Умисне порушення вимог законодавства 

про фінансовий моніторинг»; 

абзац перший частини першої викласти в такій редакції: 

«Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації 

про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому 

моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із 

спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі операції 

спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, або 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення»; 

в абзаці другому частини першої після слова «громадян» доповнити словами 

«або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий 

строк»; 

в абзаці першому частини другої: 

перед словом «розголошення» доповнити словом «умисне»; 

після слів «фінансового моніторингу» доповнити словами «та/або умисне 

розголошення відомостей про надання такої інформації цьому органу»; 

словосполучення «якщо такі дії» замінити на словосполучення «якщо такі 

діяння»; 

в абзаці другому частини другої після слова «громадян» доповнити словами 

«або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий 

строк»; 

доповнити статтю приміткою такого змісту:  

«Примітка. Під інформацією про фінансові операції, що відповідно до закону 

підлягають фінансовому моніторингу, слід розуміти інформацію про фінансові 

операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, фінансові 

операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу та/або фінансові 
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операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються 

або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї 

масового знищення». 

2. У статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення: 

1) в абзаці першому частини першої виключити слова «або подання» та 

«недостовірної»;  

2) в абзаці другому частини першої словосполучення «громадян-суб’єктів 

підприємницької діяльності» замінити на словосполучення «спеціально визначених 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що провадять свою діяльність 

одноособово, без утворення юридичної особи»; 

3) абзац перший частини третьої викласти в такій редакції: 

«Розголошення в будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону 

надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення, та/або розголошення відомостей про надання такої 

інформації цьому органу особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її 

професійною або службовою діяльністю».  

3. У підпункті «а» пункту 6 частини 2 статті 6 Закону України «Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» слова «з дня їх реєстрації» замінити словами «з дня їх проведення». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бровко В. М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань кримінальної 

відповідальності за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму. У роботі простежено ґенезу кримінальної відповідальності 
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за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму 

в Україні з урахуванням змін міжнародного законодавства в цій сфері, досліджено 

підстави, приводи й умови криміналізації цих суспільно небезпечних діянь. 

Визначено родовий та безпосередні об’єкти складів злочинів, передбачених ст. 209-

1 КК, проаналізовано ознаки об’єктивної сторони цих складів злочинів, з’ясовано 

зміст їх суб’єктивних ознак, висвітлено співвідношення із суміжними складами 

злочинів і складами адміністративних правопорушень, передбаченими ст. 166-9 

КУпАП. З урахуванням вироблених доктриною чинників криміналізації положень 

міжнародного та національного антилегалізаційного законодавства, а також, з 

урахуванням тенденцій правозастосовної практики, сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення ст. 209-1 КК, ст. 166-9 КУпАП та окремих положень реґулятивного 

(антилегалізаційного) законодавства. 

Ключові слова: легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом; фінансування тероризму; інформація про фінансову операцію, яка підлягає 

фінансовому моніторингу; суб’єкт первинного фінансового моніторингу; спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з 

питань фінансового моніторингу. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Бровко В. Н. Уголовная ответственность за умышленное нарушение 

требований законодательства о предупреждении и противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или 

финансированию терроризма. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко. Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию вопросов уголовной 

ответственности за умышленное нарушение требований законодательства о 

предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, или финансированию терроризма. В работе 

прослежен генезис уголовной ответственности за умышленное нарушение 

требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию 

терроризма в Украине с учетом изменений международного законодательства в этой 

сфере, исследованы основания, поводы и условия криминализации этих 

общественно опасных деяний. Определены родовой и непосредственные объекты 

составов преступлений, предусмотренных ст. 209-1 УК, проанализированы признаки 

объективной стороны данных составов преступлений, установлено содержание их 

субъективных признаков, раскрыто соотношение со смежными составами 

преступлений и составами административных правонарушений, предусмотренных 

ст. 166-9 КУоАП. С учетом выработанных доктриной факторов криминализации  

положений международного и национального антилегализационного законодательства, 
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а также, с учетом тенденций правоприменительной практики, сформулированы 

предложения по совершенствованию ст. 209-1 УК, ст. 166-9 КУоАП и отдельных 

положений регулирующего (антилегализационного) законодательства. 

Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем; финансирование терроризма; информация о финансовой операции, которая 

подлежит финансовому мониторингу; субъект первичного финансового 

мониторинга; специально уполномоченный центральный орган исполнительной 

власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга. 

 

SUMMARY 

 

Brovko V. M. Criminal penalties for willful violation of requirements of 
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The thesis is devoted to the complex research of questions of criminal liability for 

intentional violation of requirements of legislation on prevention and counteraction to 

legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way or financing of terrorism. 

The manuscript traced the genesis of criminal liability for intentional violation of 

requirements of legislation on prevention and counteraction to legalization (laundering) of 

incomes obtained in a criminal way or financing of terrorism in Ukraine taking into 

account changes in international legislation in this field. To this end, they considered the 

changes to the article 209-1 of the Criminal Code, is defined legal grounds for the 

respective changes and their compliance with the requirements of a number of important 

international legal acts in the sphere of combating money laundering and the financing of 

terrorism. 

Based on the analysis of the bases, reasons and conditions for the criminalization of 

offences provided for by the article 209-1 of the Criminal Code, concluded that the 

criminalization of these attacks was carried out with violation of certain conditions of 

criminalization, developed a theory of criminal law, which negatively reflects on the 

practical application of this criminal law. 

Identified generic and immediate objects of crimes provided for by the article 209-1 

of the Criminal Code. On the basis of the study proposed to clarify the title of section VII 

of the Special part of the Criminal Code of Ukraine. Also were analyzed the characteristics 

of the objective side of these offences, clarify the content of their subjective 

characteristics. In particular, the analysis of the objective side of a crime under part 1 of 

the article 209-1 of the Criminal Code of Ukraine was concluded that the construction of 

this crime as crimes with the material composition creates a substantial difficulty in the 

interpretation and application of this criminal law. 

At the end of the work dealt with the issues of qualification of crimes under article 

209-1 of the Criminal code of Ukraine; the issues of correlation of the studied offenses 

with related offences, as well as compositions of administrative offences covered by the 

article 166-9, and analysis of penalties provided for these crimes. 
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Given the grounds, the reasons and conditions of criminalization, the provisions of 

international and national anti legal legislation, and given the trends in law enforcement 

practices and formulates proposals for improving the article 209-1 of the Criminal Code, 

the article 166-9, and separate provisions regulatory anti legal legislation. 

Key words: legalization (laundering) of incomes, received by criminal way; financing 

of terrorism; information on financial transactions subject to financial monitoring; subject 

of initial financial monitoring; the specially authorized Central body of Executive power 

with special status on financial monitoring. 


