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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

В І Д Г У К  
офіційного опонента

на дисертацію Бровка Віталія Миколайовича 
на тему: «Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог 
законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право

Актуальність теми дисертаційного дослідження В.М. Бровка 

обумовлюється тим, що воно присвячене поглибленому аналізу існуючого 

стану та визначенню можливих способів вдосконалення кримінально-правових 

засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, та фінансування тероризму, які становлять собою важливий елемент 

значно більшої правової системи протидії вказаним антисуспільним явищам.

Обраний в якості предмету дослідження правовий інструмент визначає 

зміст діяння, яке становить собою запобігання більш тяжкому злочину 

«легалізації», що є кінцевим результатом введення в «законний» обіг доходів 

від злочинної діяльності. Однак дисертант правильно звертає увагу на існуючу 

неефективність практики застосування цього правового інструменту, що 

обумовлено, насамперед, вадами його нормативного змісту (с.7 дисертації, с.1 

автореферату).

Правову систему протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та фінансування тероризму становлять норми 

національного: спеціального регулятивного законодавства та законодавства 

про адміністративну й кримінальну відповідальність, а також норми

Від
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного уківєочиче»- 
імені Тараса Шевченка

1

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


міжнародного права. Характерною рисою цієї системи на всіх рівнях є її 

динамічна мінливість, спрямована на врахування актуальних потреб протидії 

«легалізації», результатом саме такого вдосконалення системи було 

доповнення Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року (далі -  КК 

України) Законом України № 430-ІУ від 16.01.2003 р. статтею 209-1, яка 

протягом періоду свого існування двічі зазнавала змін на підставі Законів 

України № 2258-УІ від 18.05.2010 р. та № 4025-УІ від 15.11.2011 р. 

Першочерговою причиною внесення змін до ст.209-1, як і до ст.209, звичайно 

виступали існуючі міжнародно-правові орієнтири, спрямовані на протидію 

«легалізації злочинних доходів», які розробляються і втілюються в життя 

рядом міжнародних організацій: Організацією Об’єднаних Націй, Групою з 

розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (ГАТГ), 

Міжнародним валютним фондом, Радою Європи та Європейським Союзом. 

Усе це в поєднанні з політичним напрямом України на об’єднання з 

Європейським Союзом робить необхідним приведення діючих в Україні 

кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, у відповідність з вимогами нормативних актів 

створених в рамках діяльності вказаних вище міжнародних організацій. 

Зокрема, формалізованого вигляду таке зобов’язання набуло в ст.20, 

ратифікованої Україною 16 вересня 2014 р., Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, де вказано: «Сторони співробітничають з метою запобігання та 

боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму. Із 

цією метою Сторони посилюють двостороннє та міжнародне співробітництво у 

цій сфері, зокрема співробітництво на оперативному рівні. Сторони 

забезпечують імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зокрема
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стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

грошей та фінансуванням тероризму (FATF) та стандартів, рівнозначних тим, 

які були прийняті Союзом».

Закономірно, що всі редакції статті 209-1 КК України були і залишаються 

предметом наукових досліджень ряду вчених, зокрема: П.П. Андрушка, А.С. 

Беніцького, П.С. Берзіна, Г.М. Войченка, В.О. Глушкова, Н.О. Гуторової, А.О. 

Данилевського, О.О. Дудорова, В.П. Ємельянова, В.М. Кириченка, О.М. 

Костенка, М.П. Куцевича, 0.1. Перепелиці, О.В. Процюка, О.В. Пустовіт, Ю.О. 

Старук, В.Я. Тація, Т.М. Тертиченко, Є.В. Фесенка, М.І. Хавронюка та інших 

вчених. Результати наукових досліджень вказаних вчених, а також 

дисертаційного дослідження 2009 року Ю.Г. Старовойтової на тему 

«Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про 

фінансовий моніторинг» враховані автор аналізованої дисертації (с.7-8, 188- 

219 дисертації, с.1 автореферату). Разом з тим, з урахуванням положень 

чинного Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 

жовтня 2014 року № 1702-VII, який був прийнятий після внесення останніх 

змін в статтю 209-1 КК України, предметом наукового дослідження є ряд 

питань кримінальної відповідальності за діяння, передбачені в ст.209-1 КК 

України, які потребують не лише подальшого аналізу, а й цілком нового 

осмислення.

З урахуванням вказаного, тему представленого дисертаційного 

дослідження В.М. Бровка можна вважати актуальною.

На цих підставах заслуговують схвалення визначені дисертантом: об’єкт 

дослідження, виділений з нього предмет дослідження, а також мета та задачі 

дослідження (с. 9-10 дисертації, с. 2-3 автореферату).
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Наукова значимість проведеного В. М. Бровком дослідження 

підтверджується змістовним зв’язком теми цього дослідження з: Стратегією 

розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, схваленою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1407-р.; 

Планом заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що 

випливають з її членства в Раді Європи, затвердженим Указом Президента 

України від 12 січня 2011 року № 24/2011; Загальнодержавною програмою 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, 

затвердженого Законом України від 18.03.2004 р. № 1629-ІУ; Стратегією

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 р.р., схваленою Указом Президента України від 20.05.2015 р. 

№276/2015; Пріоритетними напрямами розвитку правової науки на 2016-2020 

роки, затвердженими постановою загальних зборів НАПрН України від З 

березня 2016 р. (Напрям: «Фундаментальні та прикладні проблеми наукового 

забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні»); Пріоритетними напрямами 

наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 

2015-2019 р.р., затверджених наказом МВС України від 16 березня 2015 року 

№ 275 (п.6.11. «Організаційно-тактичні засади викриття і ліквідації злочинних 

схем, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом та фінансування тероризму»); Основними науковими напрямами та 

найважливішими проблемами фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України на 2014-2018 роки, 

затвердженими постановою Президії НАН України від 20.12.2013 р. №179; 

Темою фундаментального наукового дослідження кафедри кримінального 

права Національного університету «Одеська юридична академія» «Теорія
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кримінальної законотворчості: концептуальні засади» (ДРН 0115Ш02494);

В цілому наведені вище міркування дають підставу стверджувати, що 

актуальність теми дисертаційного дослідження В.М. Бровка є очевидною і 

сумнівів не викликає.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих В.М. Бровком, обумовлюється використаною 

в дисертації нормативною, науковою та емпіричною базами дослідження. 

Позитивною характеристикою дослідження є використання автором в якості 

нормативної бази дослідження не лише законодавства України, а й 

законодавства зарубіжних держав та міжнародних нормативних актів (с.с. 188- 

219).

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, забезпечена широкою джерельною базою 

проведеного дослідження, опрацюванням достатньої кількості емпіричних 

матеріалів, поєднанням у роботі загальнонаукових та спеціальних наукових 

методів дослідження.

Окрему увагу слід звернути на апробацію результатів дисертаційного 

дослідження, які доповідались автором на 4 науково-практичних заходах серед 

яких: міжнародна конференція, міжнародний та кілька всеукраїнських круглих 

столів, а також оприлюднені у 6 наукових працях, 5 з яких -  у фахових 

наукових виданнях України, 1 -  в науковому періодичному виданні іноземної 

держави з напряму, з якого підготовлено дисертацію, яке включене до 

міжнародної науко-метричної бази (с.15 дисертації, с.с. 14-15 автореферату).

Наукова новизна одержаних у дисертаційному дослідженні результатів 

полягає в тому, що воно, як цілком виправдано зазначає автор (с. 11 дисертації, 

с.З автореферату), є одним з перших в Україні комплексних досліджень 

проблем кримінальної відповідальності за «умисне порушення вимог
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законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», проведене після 

набуття чинності діючою редакцією Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» від 14.10.2014 року.

Розглядаючи питання обраної теми дослідження, В.М. Бровко 

сформулював низку ідей, положень та висновків, які відображають наукову 

новизну його дисертаційного дослідження і спрямовані на забезпечення 

однозначного розуміння, одноманітне застосування та вдосконалення змісту 

чинних норм КК України й Кодексу України про адміністративні 

правопорушення від 07.12.1984 р. (далі -  КУпАП). Окремо слід звернути увагу 

на те, що крім аналізу конструкції норм КУпАП та КК України, які утворюють 

механізм протидії порушенням вимог «антилегалізаційного» законодавства, 

автор методологічно виправдано розширив предмет дослідження 

проаналізувавши на рівні окремого розділу роботи соціально-правову 

обумовленість криміналізації умисного порушення вимог законодавства про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Таким чином автор не лише 

розкрив генезу кримінальної відповідальності за діяння, передбачені в ст.209-1 

КК України, а й з’ясував доцільність самої криміналізації цього діяння та 

правильність її проведення. В підсумку дисертантом вдало продемонстровано 

вади усіх попередніх редакцій статті 209-1 та розкриті причини формування 

законодавцем саме таких моделей протиправної поведінки в чинній редакції 

статті.

Позитивною рисою дослідження є його системність, оскільки автор 

наскрізно аналізує положення спеціального регулятивного
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«антилегалізаційного» законодавства України та міжнародних норм, а також 

правові інструменти примусу до його виконання, якими є норми про 

відповідальність, передбачені в КУпАП і КК України.

В.М. Бровко достатньо обґрунтовує ті положення, які відтворюють зміст 

наукової новизни його дисертаційного дослідження, а також ті, що становлять 

подальший розвиток ідей інших дослідників цієї проблематики.

Частина зроблених дисертантом висновків та рекомендацій заслуговує на 

увагу, в тому числі й на рівні законопроектної роботи Верховної Ради України, 

а саме:

1) змінити назву статті 209-1 КК України, оскільки діюча назва є 

громіздкою та складною для сприйняття, на більш точну і лаконічну: «Умисне 

порушення вимог законодавства про фінансовий моніторинг» (с. 12,185 

дисертації; с.4, 13 автореферату);

2) замінити у абзаці першому частини другої ст.209-1 

словосполучення «якщо такі дії» на словосполучення «якщо такі діяння», 

оскільки бездіяльність відповідної особи, як слушно зауважує автор, 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 України 

(с.12, 185 дисертації; с.4, 13 автореферату). Вочевидь, наявність підкресленої 

дисертантом вади в диспозиції ч.2 ст.209-1 КК України є проявом техніко- 

юридичної помилки, оскільки в ч.І ст.209-1 КК України законодавець 

використав термін «діяння» на позначення можливих форм вчинення 

об’єктивної сторони відповідного складу злочину. Однак наслідок такої 

помилки має юридичний зміст, який вичерпно описаний дисертантом;

3) доповнити диспозицію ч.2 ст.209-1 КК України вказівкою на 

умисний характер розголошення інформації (с.12, 186 дисертації; с.4 ,13
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автореферату). При цьому, доцільність таких змін, на нашу думку, 

обумовлюється не лише «необхідністю узгодження змісту диспозиції частини з 

назвою статті», на яку звертає автор дисертації, а й необхідністю 

нормативного визначення змісту вини як ознаки складу цього злочину, 

оскільки ознаки злочину згідно з п.22 ст.92 Конституції України визначаються 

виключно законом України;

4) посилити санкції частин статті 209-1 КК України з огляду на їх 

невиправдану м’якість порівняно з санкціями, що передбачені в статтях 

(ст.364, ст.364-1, ст.365-2 КК України тощо), які містять загальні норми 

відносно ст.209-1 КК України (с. 13, 174, 184, 185 дисертації; с.4, 11, 13 

автореферату). Таку пропозицію автора слід підтримати не лише тому, що в 

Кодексі повинна дотримуватись пропорційність між тяжкістю злочину і 

суворістю санкції, а системний рівень такої пропорційності передбачає 

однаковість санкції за однотипні діяння, передбачені в загальній і спеціальній 

нормах Особливої частини КК України, а й з інших причин. Так, додатковим 

аргументом є те, що вчинення діяння, передбаченого в ст.209-1 КК України 

має своїм закономірним результатом діяння, яке криміналізоване в ст.209 КК 

України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом». 

При цьому, умисний характер діяння, передбаченого в ст.209-1 КК України, 

дозволяє розглядати його, в тому числі, і як прояв пособництва у вчиненні 

самої «легалізації». Таким чином, як у випадку умисного вчинення діяння, 

передбаченого в ч.І або ч.2 ст.209-1 поєднаного з ознаками співучасті 

(пособництва) в «легалізації», так і у випадку, коли такі ознаки співучасті 

відсутні, суспільна небезпечність аналізованого діяння співставна з 

«легалізацією», тому й покарання в санкціях статей 209 та 209-1 повинні бути 

пропорційно рівні. Натомість санкція ч.І ст.209 КК України передбачає значно 

суворіше покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести
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років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

В науці кримінального права виділяються ситуації конкуренції норм, які 

передбачають співучасть у злочині та самостійний злочин, і вирішуються такі 

ситуації на користь норми, яка передбачає самостійний злочин. Виняток з 

цього правила має місце, коли діяння в співучасті тягне більш сувору 

відповідальність, за таких умов самостійний склад не застосовується. 

Враховуючи те, що санкція в ч.І ст.209 КК України, яка може бути застосована 

до співучасника «легалізації» суворіша за ту, що передбачена в ч.І та ч.2 

ст.209-1, то у випадку співучасті ст.209-1 КК України як «самостійний злочин» 

взагалі не може бути інкримінована;

5) доповнити диспозицію ч.2 ст.209-1 КК України вказівкою на 

протиправне діяння у формі розголошення факту надання Спеціально 

уповноваженому органу інформації (с. 14, 186 дисертації; с.5, 13 автореферату). 

Такий підхід не лише був би логічним продовженням цілісного механізму 

протидії «легалізації», а й дозволи в би виконати вимогу п.б ч.2 ст.7 Конвенції 

Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005 

р., де вказано, що «кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших 

заходів, які можуть бути необхідними для уможливлення її спроможності: б) 

забезпечувати неповідомлення банками відповідному клієнту банку або іншим 

третім особам про запитування або отримання інформації відповідно до 

підпунктів "а", "Ь" чи "с", або про те, що зараз проводиться розслідування».

Структурно робота складається з переліку умовних позначень, вступу, 

чотирьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків (до кожного розділу 

та загальних висновків до всієї роботи), списку використаних джерел та двох 

додатків.
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Аналіз запропонованої дисертантом структури його дослідження 

(визначення й співвідношення змісту вступу, розділів та їх підрозділів, 

висновків) дозволяє відмітити внутрішню єдність змісту та його 

спрямованість на логічно послідовне розкриття обраної для дослідження 

проблематики на теоретичному, нормативному та правозастосовному 

«рівнях».

Оцінюючи структуру дисертації В.М. Бровка та зміст її структурних 

частин, слід відмітити, що дисертаційне дослідження побудоване як система, 

необхідна не лише для вирішення поставлених на початку дослідження задач, 

але й для досягнення визначеної автором мети дослідження. Такий підхід 

дисертанта, на думку опонента, є правильним і заслуговує схвалення.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, 

повно і всебічно викладені у оприлюднених автором десяти наукових працях, 5 

з яких -  у фахових наукових виданнях України, 1 -  в науковому періодичному 

виданні іноземної держави з напряму, з якого підготовлено дисертацію, та 4 

тез -  у збірниках матеріалів науково-практичних заходів: конференцій, 

круглих столів, семінару (с.15 дисертації, с.с. 14-15 автореферату).

Основний зміст дисертації розкривається в авторефераті дисертації В.М. 

Бровка. При цьому зміст автореферату є ідентичним змісту основних 

положень дисертації.

Дисертантом по-новому вирішені окремі теоретичні питання теми 

дисертаційного дослідження, які є внеском в теорію кримінального права і 

свідчать про знання ним теорії кримінального права, вміння абстрагуватись від 

другорядних питань, зосереджуючи увагу на принципових, таких, які мають 

практичне значення, питаннях. Власне бачення шляхів вирішення окремих 

питань, вміння поставити проблему і запропонувати шляхи її вирішення, 

дозволило дисертанту висловити ряд нових, таких, що заслуговують на увагу,
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теоретичних положень.

Теоретичне та практичне значення дисертаційного дослідження В.М. 

Бровка визначається можливістю використання розроблених ним положень, 

пропозицій та рекомендацій для вдосконалення чинних Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р., КУпАП, КК 

України та практики їх застосування. Найбільш важливі наукові та практичні 

результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у:

1) правотворчості -  при наданні пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства про кримінальну відповідальність за умисне порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму (Лист Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

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

2) правозастосовній діяльності — при вирішенні питань кримінальної 

відповідальності за умисне порушення вимог законодавства про запобігання 

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

або фінансування тероризму;

3) науково-дослідній роботі -  для подальшої розробки теоретичних та 

прикладних проблем кримінальної відповідальності за умисне порушення 

вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

4) навчальному процесі -  при підготовці відповідних розділів підручників і 

навчальних посібників, а також у процесі викладання кримінально-правових 

дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах за спеціальністю 081 - 

«Право» (Акт впровадження у навчальний процес кафедри кримінального
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права Національного університету «Одеська юридична академія» від 

06.02.2017 року).

Зміст дисертаційного дослідження свідчить про те, що В.М. Бровком 

використана належна за змістом і обсягом загальнотеоретична і спеціальна 

література за темою дисертаційного дослідження, а також кримінальне й 

спеціальне регулятивне законодавство України й інших країн у порівняльно- 

правовому аспекті. Дисертант продемонстрував належне вміння критично 

аналізувати положення використаних теоретичних і нормативних джерел та 

застосовувати положення доктрини кримінального права при вирішенні 

конкретних питань.

Теоретичні положення дисертації та висновки і пропозиції дисертанта 

логічно пов’язані між собою, їх реалізація в комплексі дозволила б поглибити 

рівень вивчення особливої частини кримінального права України, можливим є 

їх використання при вдосконаленні чинного законодавства України та 

практики його застосування.

Позитивно оцінюючи науково-теоретичну і практичну значимість 

дисертаційного дослідження В.М. Бровка, його наукову новизну та можливість 

використання пропозицій і рекомендацій у подальших наукових дослідженнях, 

у правотворчій діяльності, навчальному процесі юридичних вищих навчальних 

закладів та факультетів, а також у правозастосовній діяльності, необхідно 

звернути увагу на те, що дисертація, як і будь-яке наукове дослідження, не 

позбавлена окремих вад, які могли б стати предметом дискусії під час захисту 

дисертації, та полягають в наступному:

1) загалом слід погодитись з дисертантом, що розділ VII Особливої частини 

КК України потребує нової назви, яка, хоча б в загальних рисах, враховувала 

зміст безпосередніх об’єктів злочинів, розміщених в цьому розділі. Однак 

варіант назви, запропонований дисертантом -  «Злочини проти господарської,
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фінансової діяльності та порядку приватизації», лише частково відповідає 

таким вимогам, оскільки за межами пропонованої назви залишаються злочини, 

передбачені статтями: 200, 201, 203-1, 203-2, 204, 205 та інші. Тому авторські 

пропозиції не вирішують існуючу проблему з назвою розділ VII Особливої 

частини;

2) серйозного доопрацювання потребує пропозиція дисертанта внести до

ч.І ст.209-1 в якості криміноутворюючої ознаки замість істотної шкоди, що 

передбачена в чинній редакції, вказівки на спеціальну спрямованість 

фінансової операції: «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». Так, в п.48 ч.І ст.1 Закону 

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

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» вказано, що «фінансовий 

моніторинг -  сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами фінансового 

моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, що включають проведення 

державного фінансового моніторингу та первинного фінансового 

моніторингу», тобто операції підлягають фінансовому моніторингу саме тому, 

що вони мають вказану спрямованість як конститутивну ознаку. Відповідно 

виділяти таку ознаку як спеціальну додаткову ознаку, відділяючи її від підстав 

проведення фінансового моніторингу, як це зробив автор у пропонованій ним 

редакції ч.І ст.209-1 КК України, неможливо.

3) більш глибокого аналізу з боку дисертанта потребує існуюча система 

адміністративних (ст.166-9 КУпАП) та кримінально-правових (ст.209-1 КК
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України) засобів протидії «легалізації». Так, існуюча вказівка на істотну шкоду 

як обов’язкову ознаку складу злочину, передбаченого в ч.І та ч.2 ст.209-1 КК 

України з’явилась, очевидно, з метою запровадження формально визначеного 

критерія розмежування однакових за змістом діянь, передбачених в ст. 166-9 

КУпАП та ст.209-1 КК України, як один із традиційних способів нормативного 

розмежування адмінправопорушень та злочинів. Однак в результаті описана в

ч.І та ч.2 ст.209-1 КК України модель злочинного діяння, не просто 

«ускладнює застосування цієї норми», як зазначає дисертант (с.с.12, 131, 185 

дисертації; с.с. 4, 12, 13 автореферату), є, на нашу думку, непридатною до 

існування, оскільки така істотна шкода не може перебувати в безпосередньому 

причиновому зв’язку з діяннями, передбаченими в ч.І та ч.2 ст.209-1 КК 

України, такий зв'язок завжди носитиме опосередкований характер, що є 

неприйнятним, і завжди спричинятиме некоректне застосування ст.209-1 КК 

України. Враховуючи викладене, автору слід було б розглянути питання не 

лише в ракурсі «виключення істотної шкоди як ознаки зі складу злочину, 

передбаченого в ч.І ст.209-1 КК України, та зміни її на іншу 

криміноутворюючу ознаку» (с.12 дисертації; с.4 автореферату), а виходити на 

більш високий рівень осмислення проблеми, а саме ставити питання про 

доцільність:

а) виключення з ч.І ст. 166-9 КУпАП діяння, яке дублює діяння, 

передбачене в ч.І ст.209-1 КК України, а в ч.І ст.209-1 КК України 

передбачити формальний склад злочину, вилучивши з нього істотну шкоду 

взагалі;

б) виключення з ст.209-1 КК України частини другої в чинній редакції, та 

залишити лише відповідне адміністративне правопорушення в ч.З ст. 166-9 

КУпАП.
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Такі зміни цілком відповідали б: 1) вимогам міжнародних нормативних 

актів: Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 

доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990 р. та Конвенції Ради 

Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005 р., які не 

зобов’язують держави встановлювати одночасно адміністративну і 

кримінальну відповідальність за однотипні діяння, які передбачені в чинній 

редакції ч.І ст. 166-9 КУпАП та ч.І ст.209-1 КК України; 2) рівню суспільної 

небезпечності діяння, передбаченого в чинній редакції ч.І ст.209-1 КК 

України. Так, аналізоване діяння за умов його вчинення в рамках механізму 

«легалізації» можуть бути проявом необхідних підготовчих дій або дій по 

прикриттю, тобто становити собою стадію вчинення «легалізації» або проявом 

пособництва в легалізації за наявності ознак співучасті. У разі вчинення цього 

діяння за межами конкретного механізму «легалізації», подібні дії, як зазначає 

і сам дисертант (с. 184 дисертації; с.12 автореферату), є спорідненими зі 

злочинами, передбаченими в ч.4 ст.358 та ч.І 366 КК України, де настання 

шкоди як обов’язкова ознака складу злочину не передбачена;

4) невиправданою видається авторська пропозиція про запровадження в 

ст.209-1 примітки, в якій визначити поняття інформації про фінансові операції, 

що, відповідно до закону, підлягають фінансовому моніторингу. Так, на думку 

автора, таке нововведення дозволить забезпечити належну правову 

регламентацію предмету злочину (с. 181 дисертації; с. 12 автореферату). Однак 

такий підхід має ряд суттєвих вад: 1) зміст диспозиції ч.І ст.209-1 КК України 

носить бланкетний характер оскільки зміст інформації про фінансові операції 

та підстави її передачі Спеціально уповноваженому органу є предметом 

регулювання спеціального законодавства, і саме про це автор пише в 

запропонованій ним новій редакції ч.І ст.209-1 КК України; 2) положення КК
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України не слід обтяжувати приписами, які містяться в спеціальному 

регулятивному законодавстві. Таким чином забезпечується лаконічність змісту 

положень КК України та його стабільність, оскільки регулятивне 

законодавство є більшим за обсягом та більш мінливим; 3) конкретний зміст 

пропонованої автором редакції примітки не носить самостійного характеру і 

тому жодним чином не сприяє покращенню розуміння змісту диспозиції ч. 1 та

ч.2 ст.209-1 КК України;

5) суттєвого доопрацювання потребують зроблені автором висновки 

теоретичного, правозастосовного та нормотворчого характеру в частині 

використання зарубіжного досвіду. Так, в тексті роботи фрагментарно 

згадуються зарубіжні підходи до врегулювання підстав кримінальної 

відповідальності за умовно назвемо «порушення вимог антилегалізаційного 

законодавства», однак ні проміжні, ні кінцеві висновки не містять посилань на 

зарубіжний досвід, що негативно впливає на ступінь обґрунтованості 

висновків і пропозицій автора.

Разом з тим, на думку опонента, висловлені зауваження стосуються 

переважно або дискусійних питань теми дисертаційного дослідження, або 

носять характер рекомендацій відносно напрямків можливого поглиблення 

дисертаційного дослідження, й не впливають на загальну позитивну оцінку 

наукової новизни та практичної значимості дисертаційного дослідження.

Зміст дисертаційного дослідження свідчить про наявність у дисертанта 

знань теорії кримінального права, законодавства та практики його 

застосування, загальнотеоретичної та спеціальної літератури, про здібність до 

самостійної наукової роботи.

Ознайомлення з дисертацією В.М. Бровка дозволяє зробити висновок про 

актуальність теми проведеного дослідження, його наукову новизну, 

обґрунтованість і достовірність сформульованих висновків та пропозицій,
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теоретичну і практичну значимість її основних положень для вдосконалення як 

кримінального законодавства України, так і практики його застосування, а 

також про можливість їх використання при вивченні кримінально-правових 

навчальних дисциплін в юридичних вищих навчальних закладах і на 

юридичних факультетах.

Дисертація містить результати проведених автором досліджень, є 

особистим внеском здобувана у розвиток науки кримінального права, 

оскільки нові науково-обґрунтовані результати отримані дисертантом особисто 

та в сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне 

значення для кримінально-правової науки.

Викладене вище дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження В.М. Бровка виконане на належному науковому рівні, є 

самостійним і тематично завершеним науковим дослідженням, яке відповідає 

вимогам, що встановлені у п.п. 9, 11, 12, 13 Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 р. № 567, зі змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України 

від 19.08.2015 р. №656 та № 567 від 27.07.2016 р., а автор дисертації -  Бровко 

Віталій Миколайович -  виявив себе кваліфікованим вченим та перспективним 

дослідником й при успішному прилюдному захисті заслуговує присудження 

йому наукового ступеню кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 

-  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Офіційний опонент 
кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри кримінального права 
та кримінології юридичного фа 
Київського національного уніве\ 
імені Тараса Шевченка

лйївського національного університет- 
імені Тараса Шевченка

М.П. Куцевич
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