
ВІДГУК 

офіційного опонента – кандидата юридичних наук 

Ковальової Олени Володимирівни – на дисертаційну роботу 

Берізка Володимира Миколайовича 

«Адміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення», на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук, що підготовлена до захисту за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

 

Актуальність теми дисертації. Адміністративна відповідальність є 

одним із основних правових засобів стримування росту різних видів 

адміністративних правопорушень. Їх система являє собою складний та 

постійно змінюваний феномен. Сегмент різновидів адміністративних 

правопорушень постійно змінюється: якщо донедавна найбільш поширеними 

були адміністративні правопорушення, що посягали, зокрема, на громадський 

порядок і громадську безпеку, то нині законодавець розширює перелік 

правопорушень, а саме: в галузі економіки, фінансів, підприємницької 

діяльності; адміністративні правопорушення, які посягають на встановлений 

порядок управління; адміністративні корупційні правопорушення. Відповідно, 

законодавець значно розширив можливості адміністративного захисту 

економічних інтересів. 

Не стали винятком і порушення законодавства щодо запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, передбачені ст. 166-9 КУпАП, адже відмивання злочинних доходів 

за своїми соціальними та економічними наслідками у взаємодії з іншими 

економічними злочинами є реальною загрозою економіці держави. 

Своєю чергою, правовий механізм запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та 

відповідальність за його порушення передбачено Законом України «Про 
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запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення». 

Зазначимо, що фахівці кримінального, міжнародного та інших галузей 

права вже досліджували деякі аспекти, пов’язані з протидією відмиванню 

злочинних доходів. 

Утім, незважаючи на науковий доробок і практичний інтерес до цієї 

проблематики, багато питань, що стосуються адміністративної 

відповідальності ще потребують ґрунтовного опрацювання. 

Тож актуальність теми та потреба в її комплексному дослідженні не 

викликають сумнівів, а питання вдосконалення правового механізму та 

визначення підстав притягнення до адміністративної відповідальності в цій 

сфері особливо значущі. Це й обумовило вибір теми, визначило мету, завдання 

та структуру дисертаційного дослідження В. М. Берізка. 

Належний ступінь обґрунтованості і достовірність наукових 

положень, висновків і рекомендацій забезпечуються продуманим 

використанням загальнонаукових методів пізнання (методи аналізу та синтезу, 

системний метод, а також методи індукції та дедукції), що дало змогу авторові 

досягнути визначеної мети. Крім того, дисертант володіє належним рівнем 

узагальнення теоретичних висновків та рекомендацій. 

Мета дослідження – на основі практики і теоретико-правового аналізу, 

правового регулювання, міжнародних стандартів у сфері запобігання 

відмиванню злочинних доходів визначити особливості адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення і 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення правового механізму та 

визначення підстав притягнення до адміністративної відповідальності за 

названий вид порушень. 

Структура дослідження, обумовлена визначеною метою та 

сформульованими завдання, має вступ, три розділи, розподілені на сім 

підрозділів, висновки до розділів, загальні висновки та список використаних 
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джерел. Джерельна основа дослідження репрезентативна, оскільки автор 

опрацював широкий масив наукової літератури та нормативно-правових актів 

загальною кількістю 263 найменування. 

Винесені на захист положення характеризують роботу як комплексне 

монографічне дисертаційне дослідження, що дисертант виконав особисто. 

Наукову новизну і практичну значущість одержаних результатів 

визначає те, що дисертація є одним із перших в юридичній науці комплексним 

дослідженням питань адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. 

Заслуговує на підтримку думка автора щодо вдосконалення понятійного 

апарату, зокрема, визначення внутрішнього та обов’язкового фінансового 

моніторингу як системи дій з виявлення фінансових операцій, що підлягають 

фінансовому моніторингу (ідентифікаційні процедури; облікування 

фінансових операцій та інформації про їхніх учасників; обов’язкове звітування 

про такі операції; надання додаткової інформації; зберігання інформації 

(стор. 117)). 

Дисертант всебічно опрацював питання суспільних відносин, що 

охороняються ст. 166-9 КупАП та ст. 24 спеціального Закону, здійснив 

юридичний аналіз норм, передбачених згаданими статтями. Показано 

недосконалість змісту та юридичних конструкцій, на підставі цього 

запропоновано вдосконалити чинне законодавство шляхом внесення 

відповідних змін та доповнень (стор. 107–139) . 

Слушною є позиція автора щодо необхідності закріплення спеціальним 

Законом повноважень Держфінмоніторингу стосовно забезпечення 

координації діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу у 

справах про порушення антилегалізаційного законодавства (стор. 169). 

Проведений дисертантом аналіз положень ст. 18, 20 Закону показав, що вони 

не містять вказівки на здійснення Держфінмоніторингом нагляду за 
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суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги 

під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (стор. 171). 

На нашу думку, дисертантові вдалося навести вагомі аргументи, 

викладені в підрозділі 3.1 щодо необхідності запровадження прискореного 

(спрощеного) провадження у тих випадках, коли суб’єкт первинного 

фінансового моніторингу не дотримав строків надання інформації про 

фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу 

(стор. 190). Це стосується і проблеми розстрочки виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення у випадку, коли суб’єкт первинного 

фінансового моніторингу відповідно до майнового становища не може 

сплатити штрафу (стор. 192). 

Роботу завершують висновки і пропозиції з удосконалення чинного 

законодавства України в частині викладення ст. 166-9 КУпАП в новій 

редакції, доповнення переліку суб’єктів державного фінансового моніторингу, 

наділення Держфінмоніторингу новими повноваженнями, викладення ст. 24 

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в новій редакції та 

доповнення ст. 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» додатковим переліком підстав для анулювання ліцензії (стор. 198–

202). 

Наукове та практичне значення роботи. Виконане В. М. Берізком 

дисертаційне дослідження сприяє розв’язанню низки теоретичних і 

практичних питань, що мають важливе значення для адміністративного права 

та правозастосовної діяльності суб’єктів державного фінансового 

моніторингу. 

Теоретичні положення і практичні рекомендації відображені в 

дисертації, надалі, впевнені, можуть бути використані у правотворчій 

діяльності, зокрема, для вдосконалення законодавчої основи в сфері 

фінансового моніторингу (лист Держфінмоніторингу від 16.03.2018 
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№ 1098/0330-05, лист Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності від 30.03.2018 № 04-18/12-620). Запропонованими 

висновками можна також скористатися і в правозастосуванні – для 

вдосконалення процесу функціонування та підвищення ефективності роботи 

суб’єктів державного фінансового моніторингу (лист Мін’юсту від 23.08.2017 

№ 7.3-46/481); в науково-дослідній сфері – у процесі подальших 

адміністративно-правових досліджень (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в навчальний процес Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 20.06.2017). 

Варто зазначити, що автореферат дисертації відповідає її змістові й 

цілком відображає основні положення і результати дослідження. Дисертація й 

автореферат оформлені відповідно до встановлених вимог. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Наголошуючи 

загалом на високому теоретичному рівні дослідження, його практичному 

значенні, слід також торкнутися й дискусійних положень роботи. 

1. У підрозділі 1.1 автор досліджує правову природу адміністративної 

відповідальності за правопорушення в досліджуваній сфері, зазначаючи, що на 

сьогодні її передбачено двома нормативно-правовими актами (КУпАП та 

Законом), які встановлюють однакові види порушень, проте називають різних 

суб’єктів відповідальності, визначають різних суб’єктів і різні процедури 

притягнення до відповідальності та санкції, що спонукало дисертанта 

запропонувати класифікацію за наведеними вище критеріями. Однак, на нашу 

думку, робота мала б завершений характер, якби автор врахував досвід 

європейських країн щодо підвідомчості розгляду справ в позасудовому 

порядку. 

2. У підрозділі 1.3 дисертації, характеризуючи штрафні санкції, автор 

звертає увагу на застосування до різних суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу залежно від організаційно-правової форми, фінансових 

можливостей, різних за розмірами стягнень, що впливає на рівень їх 

відповідальності. Однак вважаємо, доцільно було б детальніше проаналізувати 
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критерії розмежування, розширити цю думку та навести конкретні пропозиції. 

3. Дискусійною є й позиція автора стосовно необхідності залишити в 

переліку стягнень, передбачених ст. 24 Закону, стягнення у вигляді 

тимчасового відсторонення посадової особи від посади до усунення 

порушення, адже означену санкцію в Законі належно не закріплено. 

4. У підрозділі 3.2 дисертант досліджує особливості проваджень у 

справах про порушення законодавства щодо запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

Визначаючи строки накладення адміністративного стягнення на початковій 

стадії провадження, він розмірковує: «необхідно виходити з того, що суб’єкт 

перевірки не може бути притягнений до відповідальності за дії, які вже були 

питанням перевірки, за результатами якої не було встановлено порушень». 

Погоджуючись із актуальністю і неординарністю цього твердження, загалом, 

все ж, вважаємо, що його варто опрацювати ширше. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Висловлені зауваження не стають на заваді загалом позитивно оцінити 

наукову роботу В. М. Берізка, а здійснений ним творчий пошук заслуговує на 

повагу й підтримку. 

Дослідження, безумовно, має наукову цінність і сприятиме подальшому 

розвиткові галузі адміністративного права. Положення дисертації відображено 

в опублікованих дисертантом наукових статтях. Її зміст й отримані результати 

відображені в авторефераті. 

Таким чином, викладене вище дозволяє вважати дисертацію Берізка 

Володимира Миколайовича на тему «Адміністративна відповідальність за 

порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

завершеним самостійним дослідженням, що відповідає вимогам, що 

висуваються до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 
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юридичних наук, а також п. 11, 13 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року № 567 . 

Автор дисертації  Берізко Володимир Миколайович заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07  адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

 

Офіційний опонент: 

 

Завідувач кафедри адміністративного права 

та адміністративного процесу  

Одеського державного університету 

внутрішніх справ,  

кандидат юридичних наук                                                              О.В. Ковальова 

 

дата 
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ВІДГУК 

офіційного опонента – доктора юридичних наук, професора 

Гуржія Тараса Олександровича –  

на дисертацію Берізка Володимира Миколайовича 

«Адміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право 

 

 

Актуальність дослідження 

Масштаби легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї 

масового знищення в Україні та світі вражають своїми розмірами, злочинний 

світ постійно вигадує нові й нові схеми вливання злочинних доходів у 

легальну економіку країн. 

Ефективність запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення залежить від розроблення та 

впровадження комплексних державних заходів (правових, організаційних, 

регулятивних). 

Особливо важливим є створення та вдосконалення правових основ 

запобігання та виявлення легалізації (відмивання) злочинних доходів з метою 

захисту економічної безпеки нашої держави, забезпечення становлення 

нормальних ринкових відносин. Так, у 2002 році було прийнято Закон України 

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», який у 2014 році було 

викладено у новій редакції. 

Проблеми протидії держави, а також запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 
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2 

 

потребують подальшого наукового обґрунтування, поглибленого дослідження, 

а, отже, вдосконалення законодавства. 

Водночас ефективність впровадження заходів щодо запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення неможливо забезпечити у «відриві» від питань адміністративної 

відповідальності за адміністративні проступки у згаданій сфері, адже питання 

реформування адміністративно-деліктного законодавства є актуальними. 

Питання адміністративної відповідальності за порушення законодавства 

щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення є комплексним та багатоаспектним, 

а його дослідження залишається надзвичайно актуальним для України. 

Понад те, сучасний стан вітчизняного законодавства в досліджуваній 

сфері потребує перегляду та подальшого реформування законодавства. 

Між тим, на сьогодні немає узагальнення Верховним Судом України 

відповідної судової практики неоднозначного застосування судами 

законодавства під час розгляду справ про порушення законодавства щодо 

запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення. 

Вдале вирішення означених проблем можливе лише за умови 

проведення їх комплексного, науково обґрунтованого дослідження, 

ідентифікації законодавчих недоопрацювань та формування пропозицій їх 

подолання. Усе означене вище зумовило вибір теми, визначило мету, завдання 

та структуру дисертаційного дослідження, актуальність якого не викликає 

сумніву. 
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Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Висновки, рекомендації та наукові положення, викладені в 

дисертаційному дослідженні, ґрунтуються на використанні сукупності 

прийомів і методів наукового пізнання, зумовлених визначеною метою та 

сформульованими завданнями. Зокрема, це такі методи: порівняльно-

правовий, аналіз, синтез, індукція та дедукція, статистичний та ін. За їх 

допомогою вдалося дослідити особливості адміністративної відповідальності 

в досліджуваній сфері. 

Мета дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на основі практики і 

теоретико-правового аналізу, правового регулювання, міжнародних 

стандартів у сфері запобігання відмиванню злочинних доходів визначити 

особливості адміністративної відповідальності за порушення законодавства 

щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення, і сформулювати пропозиції щодо вдосконалення 

правового механізму і визначення підстав притягнення до адміністративної 

відповідальності за вказаний вид порушень.  

Завдання сформульовано відповідно до мети та визначених об’єкта й 

предмета дослідження. Структуру дослідження обрано згідно з поставленою 

метою та окресленими завданнями. Робота містить: три розділи, розподілені 

на сім підрозділів; висновки та список використаних джерел. 

Джерельною основою дисертаційної роботи є праці відомих 

вітчизняних вчених, які досліджували питання адміністративної 

відповідальності. Слід зазначити, що дисертант ґрунтовно проаналізував 

вітчизняне матеріальне і процесуальне законодавство. Широко опрацьовано 

наукові і нормативні джерела загальною кількістю 263 найменування. 

Результати дослідження апробовано шляхом їх обговорення на 

міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Матеріали 

дисертації використовуються на практиці (лист Держфінмоніторингу від 
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16.03.2018 № 1098/0330-05, лист Мін’юсту від 23.08.2017 № 7.3-46/481, лист 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 

30.03.2018 № 04-18/12-620); у навчальному процесі (Акт впровадження 

результатів дисертації у навчальний процес Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 20 червня 2017 р.). 

Винесені на захист положення характеризують роботу як комплексне 

монографічне дисертаційне дослідження, яке дисертант виконав особисто. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Дисертація є одним з перших у вітчизняній юридичній науці 

комплексним монографічним дослідженням питань адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що й 

складає її наукову новизну. 

На підставі проведеного дослідження сформульовано нові 

концептуальні положення й висновки, запропоновані здобувачем особисто. 

Основними є такі: 

- підставами адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення є система адміністративно-

правових норм, які визначають склад адміністративного правопорушення, 

види адміністративних стягнень, коло суб’єктів державного фінансового 

моніторингу (органів та їх посадових осіб), уповноважених розглядати 

справи цієї категорії, і процедуру притягнення до адміністративної 

відповідальності та її процесуальне оформлення (стор. 104); 

- досліджено особливості проваджень у справах про порушення 

законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
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розповсюдження зброї масового знищення, передбачених у Кодексі України 

про адміністративні правопорушення та Законі, що характеризуються: 

різними суб’єктами накладення адміністративних стягнень та притягнення до 

відповідальності, наявністю в Законі комплексу процедур притягнення до 

відповідальності, а також різними видами та розмірами стягнень (стор. 182, 

188–189); 

- обґрунтовано потребу вдосконалення нормативно-правових актів у 

досліджуваній сфері, зокрема: викладення ст. 166-9 КУпАП у новій редакції 

та відповідного корегування санкцій; взаємоузгодження положень Закону з 

нормами КУпАП щодо строків накладення стягнень; установлення у ст. 24 

Закону переліку відповідних адміністративних стягнень, що можуть 

накладатися, а також питань, які є предметом перевірок контролюючих 

органів (стор. 92, 107–138); 

Робота завершується висновками і пропозиціями з удосконалення 

чинного законодавства України (стор. 198–202). 

 

Наукова і практична цінність дисертації 

Дисертація характеризується як науковою, так і практичною 

значущістю. Всі висновки та авторські теоретичні визначення окремих 

категорій обґрунтовано на основі власних досліджень автора. 

Дисертантом внесено також науково обґрунтовані пропозиції щодо 

подальшого розроблення та вдосконалення нормативно-правового 

регулювання механізму і підстав притягнення до адміністративної 

відповідальності за вказаний вид порушень. 

Використання одержаних результатів у правозастосовній сфері дасть 

змогу вдосконалити практичну діяльність суб’єктів державного фінансового 

моніторингу. 

У своєму дослідженні автор тактовно використовує цитати, а також 

толерантно дискутує з іншими дослідниками. Позитивною стороною 
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дисертації, безперечно, є її науково-теоретичний рівень та практична 

спрямованість. 

Основні теоретичні та практичні результати дисертаційного 

дослідження відображено у 15 публікаціях: семи наукових статтях, 

опублікованих в юридичних фахових виданнях України, одній науковій 

статті, надрукованій у фаховому зарубіжному виданні, а також у семи тезах 

доповідей за матеріалами науково-практичних конференцій. 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

Водночас варто зауважити, що опонована робота має низку наукових 

положень, оцінок, висновків, пропозицій і рекомендацій, які відображають 

суб’єктивне сприйняття її автором. Згадані позиції спонукають до дискусії, 

тому зупинимося на них більш детально. 

1. У дисертації та авторефераті зустрічаються погрішності 

методологічного характеру. Показовими є наступні приклади: 

- в якості основних завдань дисертації визначені наступні: “дослідити 

витоки та основні засади адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом… (завдання 1), “дослідити підстави адміністративної 

відповідальності за вчинення аналізованого правопорушення ” (завдання 4), 

“з’ясувати особливості проваджень у справах про порушення законодавства 

щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом” (завдання 7) тощо. Зауважу, що дослідження, з’ясування etc. – це 

насамперед методи та форми пізнання, спрямовані на вирішення конкретних 

наукових задач. Вони не повинні підміняти собою завдань, так само, як 

спосіб досягнення цілі не має підміняти саму ціль; 

- характеризуючи методологію дослідження у вступній частині 

дисертації та автореферату, В. М. Берізко декларує використання ним як 

загально-наукових, так і спеціально-юридичних методів пізнання. Однак при 
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цьому автор не вдається до опису останніх, а читач, відповідно, не отримує 

цілісного уявлення про методологічний інструментарій роботи. 

- на стор. 30 дисертації (характеристика наукової новизни 

дослідження) В. М. Берізко стверджує, що ним було: “вдосконалено 

розуміння необхідності закріплення в законодавстві можливості 

застосовування прискореного (спрощеного) провадження у справах про 

адміністративне правопорушення у випадках порушення строків надання 

інформації про фінансові операції, які підлягають обов’язковому 

фінансовому моніторингу…”. Погоджуючись із необхідністю такого 

законодавчого кроку, зауважу, що розуміння цієї необхідності, a priori, не 

може підлягати удосконаленню (розуміння або є, або його немає). 

2. Видається дискусійним наведене в п. 4 висновків дисертації 

визначення підстав адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, як: системи адміністративно-

правових норм, які визначають склад адміністративного правопорушення, 

види адміністративних стягнень, коло суб’єктів державного фінансового 

моніторингу (органів та їх посадових осіб), уповноважених розглядати 

справи цієї категорії, і процедуру притягнення до адміністративної 

відповідальності та її процесуальне оформлення. Цілком очевидно, що 

наведене визначення не враховує фактичний аспект правопорушення, як одну 

з обов’язкових підстав відповідальності за його вчинення. 

3. Попри безперечну актуальність та практичну значущість 

законодавчих пропозицій автора, деякі з них мають “наліт” радянської 

ідеологеми адміністративної відповідальності. Наочним прикладом може 

слугувати авторська редакція ст. 10 Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення”, згідно з якою: “Під час проведення перевірок суб’єктами 
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державного фінансового моніторингу перевірці підлягають наступні 

питання: 

непроведення ідентифікації, верифікації клієнта (представника 

клієнта)…; 

невиявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій; 

ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання 

інформації, додаткової інформації, перелік якої встановлений Законом; 

порушення строків зберігання офіційних документів… і т.д.” (див.: ст. 

239 дисертації). 

Уявляється, що за такої редакції відповідне законодавче положення 

орієнтуватиме суб’єктів кваліфікації не на сам предмет перевірки (як-то: стан 

дотримання порядку, виконання правил, своєчасність подання інформації 

etc.), а на встановлення правопорушень та, відповідно, на обов’язкову 

констатацію вини підконтрольного суб’єкта. 

4. Додаткового обґрунтування потребують авторські пропозиції щодо 

визначення міри відповідальності суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу за порушення законодавства про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення (додаток А дисертації). Зокрема, В.М.Берізко пропонує встановити 

за повторне вчинення таких порушень штраф у розмірі до 400 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак, при цьому: - попри 

виражену суспільну небезпеку повторних порушень, пропонується зменшити 

штраф за їх учинення в 7,5 разів (з 3000 до 400 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян); - не обґрунтовується вибір саме такого виду і розміру 

стягнення; - не визначається конкретна міра відповідальності за вчинення 

правопорушень уперше.  

Втім необхідно зазначити, що висловлені зауваження в цілому не 

впливають на основний зміст роботи В.М. Берізка, її позитивне оцінювання і 

загалом не применшують значення дисертації як самостійного творчого 
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дослідження. В сукупності наведені позитивні положення свідчать про 

вирішення здобувачем актуального наукового завдання і надання відповідних 

рекомендацій з удосконалення чинного законодавства України. 

 

Висновок 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації, викладено в опублікованих автором працях у фахових виданнях. 

Автореферат дисертації відповідає її змістові й відображає основні 

положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат оформлено 

відповідно до встановлених вимог. 

Таким чином, дисертаційна робота «Адміністративна 

відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення» за своєю актуальністю, новизною та 

обґрунтованістю одержаних результатів вповні відповідає вимогам Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567. 

Автор дисертації – Берізко Володимир Миколайович – заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

 

Офіційний опонент: 

завідувач кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права 

Київського національного  

торговельно-економічного університету, 

доктор юридичних наук, професор        Т.О. Гуржій 
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