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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

FATF – Група розробки фінансових заходів по 

боротьбі з відмиванням грошей 

абз.  – абзац 

Варшавська конвенція від 

16 травня 2005 р.  

 

– 

 

Конвенція Ради Європи від 16 травня 

2005 р. про відмивання, пошук, арешт та 

конфіскацію доходів, одержаних злочинним 

шляхом, та про фінансування тероризму  

відповідальний працівник – працівник відповідальний за проведення 

фінансового моніторингу 

ВРУ – Верховна Рада України  

ВСУ – Верховний Суд України 

ЄС – Європейський союз 

Закон від 28 листопада 

2002 р. 

– Закон України від 28 листопада 2002 р. 

«Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму» 

Закон від 16 січня 2003 р. – Закон України від 16 січня 2003 р. «Про 

внесення змін до Кримінального та 

Кримінально-процесуального кодексів 

України» 

Закон від 18 травня 2010 р. – Законом України від 18 травня 2010 року 

«Про внесення змін до Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом» 

Закон від 15 листопада 

2011 р. 
– Закон України від 15 листопада 2011 р. 

«Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо гуманізації 

відповідальності за правопорушення у сфері 

господарської діяльності» 

Закон від 14 жовтня 2014 р. – Закон України від 14 жовтня 2014 р. «Про 

запобігання та протидію легалізації 
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(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» 

КК – Кримінальний кодекс України 

КМУ – Кабінет Міністрів України  

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс 

України 

КУпАП – Кодекс України про адміністративні 

правопорушення 

МВФ – Міжнародний валютний фонд 

Мінфін – Міністерство фінансів України 

Мінюст – Міністерство юстиції України 

НБУ – Національний банк України 

НМДГ  неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

п. – пункт 

ПФР – підрозділи фінансової розвідки 

 

Порядок подання 

інформації від 5 серпня 

2015 р. 

 

– 

 

 

Порядок подання інформації для взяття на 

облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу, виявлення та 

реєстрації, а також подання суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу 

Державній службі фінансового моніторингу 

інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, іншої 

інформації, що може бути пов’язана з 

легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванням тероризму чи фінансуванням 

розповсюдження зброї масового знищення, 

затверджений постановою КМУ від 

5 серпня 2015 р. № 552 

пп. – підпункт 
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ПФР – підрозділ фінансової розвідки 

р. – рік 

рр. – роки 

Спеціально уповноважений 

орган 
– Державна служба фінансового моніторингу 

Страсбурзька конвенція від 

8 листопада 1990 р. 

 

– 

 

Конвенція Ради Європи від 8 листопада 

1990 р. про відмивання, пошук, арешт та 

конфіскацію доходів, одержаних від 

злочинної діяльності  

ст. – стаття 

США – Сполучені Штати Америки 

т. ч. – тому числі 

Третя директива – Директива Європейського парламенту та 

Ради 2005/60/EC від 26 жовтня 2005 р. про 

запобігання використанню фінансової 

системи з метою відмивання доходів та 

фінансування тероризму  

ч. – частина 

Четверта директива – Директива Європейського парламенту та 

Ради 2015/849/EC від 20 травня 2015 р. про 

запобігання використанню фінансової 

системи з метою відмивання доходів та 

фінансування тероризму, що вносить зміни 

та доповнення в Регламент (ЄС) 648/2012 

Європейського парламенту та Ради і 

скасовує Директиву 2005/60/ЕС 

Європейського парламенту та Ради  і 

Директиву Комісії 2006/70/ЕС  
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ВСТУП 

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: 
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«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 (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» 

http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/4651-17
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«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: 
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– 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 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 
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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: 
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 доведено часткову невідповідність законодавчого описання складів 

злочинів, передбачених чинною редакцією ст. 209-1 КК, умовам 

криміналізації суспільно небезпечних діянь, розроблених у доктрині 

кримінального права; 

 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: 
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 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 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; 



14  

 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 
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«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 «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. 
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РОЗДІЛ 1.  

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ 

УМИСНОГО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) 

ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО 

ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ 
 

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 

 

На виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері боротьби 

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

Україні було створено систему фінансового моніторингу. Для забезпечення 

нормального функціонування цієї системи було розроблено та поступово 

запроваджено певні юридичні гарантії, згідно з якими особи, які 

порушуватимуть антилегалізаційне законодавство, мають нести 

адміністративну або кримінальну відповідальність. З метою кримінально-

правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий 

моніторинг КК, на підставі Закону від 16 січня 2003 р., було доповнено 

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

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

Згідно з нею, злочином визнавалось повторне умисне неподання інформації 

про фінансові операції або повторне умисне подання завідомо недостовірної 

інформації про фінансові операції, які підлягають внутрішньому або 

обов’язковому фінансовому моніторингу, Уповноваженому органу (ч. 1), а 

також незаконне розголошення у будь-якому вигляді  інформації, що 

надається Уповноваженому органу, особою, якій ця інформація стала відома 

у зв’язку з професійною чи службовою діяльністю (ч. 2). 

У пояснювальній записці до законопроекту «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України» (реєстр. 

номер 2577), ухваленого в подальшому як Закон від 16 січня 2013 р., відсутнє 
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обґрунтування щодо необхідності доповнення КК ст. 209-1. Водночас у ній 

зазначено, що положення ст. ст. 198, 209 та 306 КК мають бути приведені у 

відповідність до зобов’язань України в рамках Страсбурзької конвенції від 

8 листопада 1990 р.  

Як зазначено в науковій літературі, Страсбурзька конвенція від 

8 листопада 1990 р. стала фактично першим міжнародним документом, 

спрямованим безпосередньо на протидію відмиванню злочинних доходів, 

забезпечивши уніфікацію законодавства в цій сфері. Головним її 

досягненням можна назвати те, що вона зобов’язала держави криміналізувати 

легалізацію доходів, одержаних від більшості злочинних діянь, і дозволила 

конфіскувати такі доходи. Разом із тим, аналізована Конвенція містить низку 

неконкретизованих положень, рішення щодо яких залишено на розсуд 

національного законодавця [53, с. 115]. Зокрема, в Конвенції відсутня пряма 

вказівка або рекомендація щодо необхідності запровадження кримінальної 

відповідальності за діяння подібні до злочинів, передбачених ст. 209-1 КК. 

Як слушно зазначає Ю.Г. Старовойтова, аналіз положень глави ІІ 

Страсбурзької конвенції дозволяє стверджувати, що в ній не передбачено 

механізму, спрямованого на виявлення транзакцій, пов’язаних із легалізацією 

доходів кримінального походження [195, с. 18], а тому в ній відсутні 

відповідні юридичні гарантії забезпечення функціонування такого механізму. 

Запроваджена стаття 209-1 КК у редакції Закону від 16 січня 2003 р. не 

виконувала покладені на неї завдання. О.О. Дудоров та Ю.Г. Старовойтова 

зазначають, що це було обумовлено низкою чинників – це і неповна 

узгодженість тексту кримінально-правових заборон, наведених у ст. 209-1 КК, 

із вимогами антилегалізаційного законодавства, і труднощі розмежування на 

практиці кримінально караних та адміністративно караних порушень 

законодавства про обіг інформації у системі фінансового моніторингу, і 

висловлені в юридичній літературі сумніви про доцільність існування взагалі 

у чинному КК окремих норм, присвячених умисним порушенням вимог 

антилегалізаційного законодавства, і недостатня ефективність застосування 
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вказаних норм на практиці
1
. Так, за даними Департаменту інформаційних 

технологій МВС України, у період 2003 – 2008 років, в Україні було 

зареєстровано всього дев’ять злочинів, передбачених ст. 209-1 КК; за 

вказаний період часу, до суду було передано чотири кримінальні справи за 

ознаками цих злочинів, з них лише в одній винесено обвинувальний вирок 

[57, с. 29 – 30].  

Цілком очевидно, що такий стан речей в цій сфері був незадовільним та 

потребував відповідних змін. До того ж продовжувало розвиватися та 

постійно оновлюватися міжнародне антилегалізаційне законодавство. Так, на 

відміну від Страсбурзької конвенції від 8 листопада 1990 р., прийнята Радою 

Європи Варшавська конвенція від 16 травня 2005 р. була доповнена 

превентивними заходами боротьби з відмиванням доходів з акцентом на 

врегульованну діяльність фінансових посередників і підрозділів фінансової 

розвідки. Зокрема у цій Конвенції сформульовано перелік заходів, які 

повинні застосовуватися її сторонами для запровадження всеосяжного 

режиму нагляду та контролю за діяльністю юридичних і фізичних осіб, які є 

вразливими стосовно відмивання доходів. До них, зокрема, належать такі: 

установлення обов’язку зазначених юридичних і фізичних осіб здійснювати 

ідентифікацію й перевірку своїх клієнтів, кінцевих вигодоодержувачів, 

ретельно перевіряти ділових партнерів з урахуванням критеріїв ризику; 

запровадження вимоги повідомляти компетентним органам  про підозри 

щодо відмивання доходів; установлення заборони розголошення 

юридичними та фізичними особами інформації про надання певних 

відомостей, а також про те, що розпочато чи має розпочатися розслідування 

випадку відмивання доходів тощо. 

Паралельно, питання протидії відмиванню доходів стало предметом 

регулювання законодавства ЄС. Результатом такої взаємоінтеграції стала 
                                                 

Примітка.  

На думку О.В. Пустовіта, практичного застосування ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.) 

не отримала, що було свідченням відсутності контролю за наданням інформації про фінансові операції 

суб’єктами первинного фінансового моніторингу Спеціально уповноваженому органу, а, отже, і ознакою 

неефективної діяльності з боку правоохоронних органів щодо запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [182, с. 66]. 
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Директива Ради ЄС 91/308/ЄEC від 10 червня 1991 р. про запобігання 

використання фінансової системи з метою відмивання доходів. Згодом, 

4 грудня 2001 р. було прийнято Директиву Європейського парламенту та 

Ради 2001/97/EC про внесення змін до Директиви Ради ЄС 91/308/ЄEC. 

Однак, нові терористичні загрози зумовили потребу в подальшому 

вдосконаленні антилегалізаційного законодавства ЄС, що призвело до 

прийняття 26 жовтня 2005 р. Третьої директиви, якою були скасовані перші 

дві директиви. 

У Третій директиві відсутня пряма вказівка щодо необхідності 

криміналізації діянь, подібних до тих, що закріплені в статті 209-1 КК. Проте 

в ч. 1 ст. 22 цієї Директиви зазначено, що держави-члени вимагають від 

установ та осіб, на яких поширюється дія цієї Директиви, та відповідно від їх 

директорів та співробітників цих установ співпрацювати повністю: 

(a) швидко інформуючи ПФР за власною ініціативою, якщо установа або 

особа, на які поширюється дія цієї Директиви, знають, підозрюють чи мають 

достатні підстави підозрювати, що здійснюється спроба, вчиняється або 

вчинено відмивання коштів чи фінансування тероризму; (b) швидко 

забезпечуючи ПФР, на його вимогу, всією необхідною інформацією 

відповідно до порядку, встановленого законодавством. При цьому, 

відповідно до ч. 1 ст. 39 Третьої директиви, держави-члени забезпечують, 

щоб фізичні та юридичні особи, що підпадають під дію цієї Директиви, несли 

відповідальність за порушення національних нормативно-правових актів, 

прийнятих на виконання цієї Директиви. Покарання має бути ефективним, 

пропорційним та переконливим. Без перешкоди праву держав-членів 

накладати кримінальне покарання, держави-члени забезпечують, відповідно 

до їх національного законодавства, можливість вжиття належних 

адміністративних заходів або можливість накладення адміністративних 

санкцій щодо кредитних та фінансових установ за порушення національних 

положень, прийнятих відповідно до цієї Директиви (ч. 2 ст. 39 Третьої 

директиви). 
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У 1990 р. FATF презентувала детальну доповідь, яка включала Сорок 

рекомендацій, спрямованих на боротьбу з використанням капіталів 

кримінального походження. З урахуванням того, що методи та способи 

відмивання доходів постійно змінюються й удосконалюються, положення 

Сорока рекомендацій FATF тричі переглядалися: в 1996 р., 2003 р. та в 

2012 р. 

У Сорока рекомендаціях FATF у редакції 2003 р., зокрема, 

передбачалось, що якщо фінансова установа підозрює або має достатні 

підстави підозрювати, що кошти є результатом кримінальної діяльності або 

пов'язані з фінансуванням тероризму, необхідно встановити вимогу 

(безпосередньо у законодавстві або у підзаконному акті) щодо негайного 

повідомлення про свої підозри ПФР (рекомендація 13). Аналогічний 

обов’язок, відповідно до рекомендації 16, було покладено на всі не фінансові 

підприємства, які надають допомогу в здійсненні окремих видів фінансових 

операцій (наприклад, юристи, нотаріуси, інші незалежні фахівці у правовій 

сфері та бухгалтери повинні повідомляти про підозрілі операції, якщо вони 

задіяні у фінансовій операції від імені або за дорученням клієнта тощо). При 

цьому країни повинні забезпечити застосування ефективних, адекватних та 

дієвих санкцій (кримінальні, цивільні або адміністративні) до фізичних або 

юридичних осіб, які не виконують вимог щодо боротьби з відмиванням 

грошей або фінансуванням тероризму (рекомендація 17). 

Цілком логічно, що за таких умов ст. 209-1 КК потребувала відповідних 

змін. На розгляд Верховної Ради України було передано законопроект «Про 

внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 19 серпня 2008 р. 

(реєстр. номер 3062) [179]. У пояснювальній записці до цього законопроекту 

зазначено, що проект спрямований на забезпечення реалізації положень 

Сорока рекомендацій FATF, затверджених на Берлінському засіданні Групи у 

червні 2003 року, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та 

конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування 
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тероризму, а також Директиви Європейського Парламенту та Ради 

2005/60/ЄС щодо запобігання використанню фінансової системи з метою 

відмивання коштів та фінансування тероризму [168]. 

Щоправда, в тексті прийнятого Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом» та підписаного Головою ВРУ 

21 листопада 2009 р., ст. 209-1 КК не зазнала змін [65]. У той же час зазнала 

змін ст. 166-9 КУпАП «Порушення законодавства щодо запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансуванню тероризму». Пропонуючи відхилити цей Закон, Президент 

України у своїх Пропозиціях серед іншого зазначив, що новою редакцією ч. 1 

ст. 166-9 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за 

розголошення в будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону є 

об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та 

Спеціально уповноваженим органом, або факту її подання (одержання) 

особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або 

службовою діяльністю. Зазначена частина конкуруватиме з нормою ч. 2 

ст. 209-1 КК, оскільки об’єктивні сторони складу адміністративного 

правопорушення та складу злочину практично збігаються [181]. 

Отже, з метою узгодження адміністративної та кримінальної 

відповідальності в сфері фінансового моніторингу, в тексті Закону від 

18 травня 2010 р. ст. 209-1 КК було викладено в новій редакції, яка є чинною 

і до сьогодні. На відміну від першої редакції, як ч. 1, так і ч. 2 ст. 209-1 КК, за 

законодавчою конструкцією, передбачають відповідальність за злочини із 

матеріальним складом, адже суспільно небезпечні наслідки у вигляді істотної 

шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих 

громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих 

юридичних осіб є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складів 

розглядуваних злочинів. 
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Звертає на себе увагу й те, що з диспозиції ч. 1 ст. 209-1 КК виключено 

ознаку повторності. Як слушно зазначають А.О. Данилевський, 

Ю.Г. Старовойтова та Ю.О. Старук, таке нововведення видається цілком 

обґрунтованим, оскільки діяння, передбачені цією кримінально-правовою 

нормою, за умови спричинення ними істотної шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи 

громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, у тому числі 

й учинені вперше, становлять підвищену суспільну небезпеку [45, с. 84]. 

Підтримує ці зміни і С.С. Мирошниченко [119, с. 260]. 

Зміни, внесені до диспозиції ч. ч. 1 та 2 ст. 209-1 КК, частково усунули 

ті недоліки, що стояли на заваді ефективному застосуванню цієї статті в 

практичній діяльності. Перш за все, в ст. 209-1 КК, на відміну від її 

попередньої редакції, було закріплено матеріальні склади злочинів. Також 

було розширено ознаки предмету складу злочину, передбаченого ч. 1 цієї 

статті. Це дозволило узгодити текст кримінально-правових заборон, 

наведених у ст. 209-1 КК, із вимогами антилегалізаційного законодавства, а 

також чітко розмежувати кримінально карані та адміністративно карані 

порушення законодавства про обіг інформації у системі фінансового 

моніторингу. 

Однак випадки застосування вказаних норм на практиці і сьогодні є 

поодинокими. Так, за даними Державної судової адміністрації України, у 

період з 2010 р. до 2016 р., в України до суду було передано 19 кримінальних 

справ за ознаками злочинів, передбачених ст. 209-1 КК, із них було 

розглянуто 14 кримінальних справ: у 7 винесено обвинувальний вирок; у 3 

закрито провадження у справі; 3 повернено на додаткове розслідування; 

1 повернено прокурору [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76]. 

Окрім зміни диспозицій ч. ч. 1 та 2 ст. 209-1 КК Законом від 18 травня 

2010 р. також було змінено санкцію ч. 1 цієї статті. З неї було виключено 

одне основне альтернативне покарання – позбавлення волі на строк до двох 

років. Згодом санкції ст. 209-1 КК знову зазнали змін. Законом від 
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15 листопада 2011 р. із санкції ч. 1 ст. 209-1 КК було виключено таке основне 

альтернативне покарання, як обмеження волі на строк до двох років. Також 

цим законом із санкції ч. 2 цієї статті були виключені два основних 

альтернативних покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років та 

позбавлення волі на той самий строк, а розмір основного покарання у виді 

штрафу було збільшено. Таким чином, у результаті змін, внесених спочатку 

Законом від 18 травня 2010 р., а згодом і Законом від 15 листопада 2011 р., за 

вчинення діянь, передбачених ч. 1 ст. 209-1 КК, було передбачено покарання 

у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років, а за вчинення діянь, 

передбачених ч. 2 ст. 209-1 КК, було передбачено покарання у виді штрафу 

від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

У пояснювальній записці до законопроекту (реєстр. номер 9221), 

прийнятого згодом як Закон від 15 листопада 2011 р., було зазначено, що на 

сьогодні очевидною є потреба у приведенні положень вітчизняного 

законодавства, що встановлює юридичну відповідальність за кримінальні 

правопорушення у сфері економіки та господарської діяльності, у 

відповідність із європейськими стандартами, згідно з якими за скоєння 

зазначених правопорушень пріоритет надається застосуванню фінансових 

санкцій [167].  

Однак проведений вище аналіз європейського антилегалізаційного 

законодавства дозволяє зробити висновок про те, що в ньому не міститься 

прямих настанов або рекомендацій щодо запровадження виключно 

фінансових санкцій за вчинення кримінальних правопорушень подібних тим, 

які закріплені в ст. 209-1 КК. Натомість ст. 3.5.2. «Типового законодавства 

про відмивання грошей та фінансування тероризму», розробленого 

Управлінням ООН з наркотиків та злочинності й МВФ, передбачає, що до 
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осіб, які умисно або через грубу недбалість не повідомляють підрозділу 

фінансової розвідки про свої підозри, що певні кошти або майно є 

злочинними доходами чи пов’язані з фінансуванням тероризму, або не 

передають службі фінансової розвідки заяву про операції з готівкою в сумі, 

що дорівнює або перевищує 15 тис. євро (дол. США), або розголошують 

клієнтові чи третій стороні інформацію про надання службі фінансової 

розвідки певних відомостей або про те, що проводиться чи проводилося 

розслідування стосовно відмивання грошей чи фінансування тероризму, 

мають застосовуватися такі заходи кримінального впливу, як покарання у 

виді штрафу або позбавлення волі, або обидва ці заходи впливу одночасно; 

крім того, винним особам може бути заборонено постійно або на певний 

термін займатися діяльністю чи професією, які забезпечили можливість 

вчинення правопорушення [217]. 

Отже, на міжнародному рівні не тільки не заперечується, а навіть 

рекомендується застосовувати до осіб, які вчинили злочини подібні до тих, 

відповідальність за вчинення яких закріплена в ст. 209-1 КК, не тільки 

покарання у виді штрафу але і позбавлення волі. 

16 лютого 2012 р. було прийнято нову редакцію Сорока рекомендації 

FATF. У зв’язку з цим національне антилегалізаційне законодавство також 

зазнало суттєвих змін. У результаті цих змін, було прийнято Закон від 

14 жовтня 2014 р. та внесено зміни в низку інших нормативно-правових актів. 

Зокрема, були внесені зміни до ст. 209 КК та викладена в новій редакції 

ст. 166-9 КУпАП. Проте, ст. 209-1 КК не зазнала змін. Поясненням цього 

може бути той факт, що положення Сорока рекомендацій FATF у редакції 

2012 р., що регулюють досліджувану нами сферу (рекомендації 20, 23 та 35) 

[188, с. 25, 28, 35] фактично дублюють аналогічні положення (закріплені в 

рекомендаціях 13, 16 та 17) Сорока рекомендаціях FATF у редакції 2003 р., 

про які йшлося вище. 

Згодом, а саме 20 травня 2015 р., було прийнято Четверту директиву, яка 

має набрати чинність 26 червня 2017 р. (стаття 66 Четвертої директиви) [242]. 



25  

У цій Директиві також відсутня пряма вказівка щодо необхідності 

криміналізації діянь, подібних до тих, що закріплені в статті 209-1 КК. Проте 

в ч. 4 ст. 32 цієї Директиви зазначено, що Держави-члени ЄС повинні 

гарантувати, що їх ПФР своєчасно отримують прямий або непрямий доступ 

до фінансової, адміністративної і правової інформації, яка необхідна їм для 

належного виконання їх обов’язків. Держави-члени ЄС вимагають, щоб 

зобов’язані суб’єкти і, якщо це може бути застосовано, їх директори і 

співробітники, співпрацювали в повній мірі шляхом: (a) своєчасного 

інформування ПФР, у тому числі надаючи звіт за власною ініціативою, якщо 

зобов’язаний суб’єкт знає, підозрює або має розумні підстави підозрювати, 

що кошти, незалежно від їх обсягу, є доходом від злочинної діяльності або 

пов’язані з фінансуванням тероризму, а також своєчасно відповідаючи на 

запити додаткової інформації ПФР у таких випадках (ч. 1 ст. 33 Четвертої 

директиви). Зобов’язані суб’єкти, їх директори і співробітники не повинні 

розкривати зацікавленим клієнтам або іншим третім особам ті обставини, що 

інформація передається, або була передана у відповідності зі ст. ст. 33 та 34 

цієї Директиви або, що аналіз на наявність випадків відмивання грошей або 

фінансування тероризму проводиться або може бути проведений (ч. 1 ст. 39 

Четвертої директиви). При цьому держави-члени ЄС гарантують, що 

зобов’язані суб’єкти можуть бути притягнуті до відповідальності за 

порушення національних положень, що впроваджують цю Директиву в 

національне право, згідно з цією статтею та ст. ст. 59 – 61. Будь-які санкції чи 

заходи повинні бути ефективними, пропорційними і мати стримуючий вплив. 

Без шкоди праву держав-членів ЄС передбачати і вводити кримінальне 

покарання, держави-члени ЄС повинні розробити норми про адміністративні 

санкції і заходи (ч. ч. 1, 2 ст. 58 Четвертої директиви) [242]. 

 

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 
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За загальновизнаною у кримінально-правовій літературі думкою, 

криміналізація – це віднесення законодавцем того чи іншого діяння до числа 

злочинів, інакше кажучи, встановлення кримінальної відповідальності за 

його вчинення [77, с. 104; 141, с. 17; 232, с. 7]. Питанням криміналізації та 

декриміналізації діянь були присвячені роботи П.С. Дагеля, Г.А. Злобіна, 

О.І. Коробєєва, В.М. Кудрявцева, Н.О. Лопашенко, В.В. Лунєєва, 

М.І. Мельника, А.В. Наумова, П.А. Фефелова,  М.І. Хавронюка та інших 

вчених. При цьому Н.О. Гуторова зазначає, що наукова розробка проблем, 

які є принципово важливими для кримінального права, виявила суттєві 

складнощі у формулюванні підстав, умов і принципів криміналізації 

суспільно небезпечних діянь. Ученими були висловлені й обґрунтовані різні 

(у т. ч. й діаметрально протилежні) точки зору з цього приводу [41, с. 60]. 

Одне з комплексних сучасних наукових досліджень, присвячених 

питанням криміналізації, було проведено М.І. Хавронюком. Воно найбільш 

повно й переконливо відбиває основні підстави, приводи та умови 

криміналізації суспільно небезпечних діянь, а запропонована у ній система 

таких підстав, приводів та умов є детально обґрунтованою й цілком 

відповідає потребам правотворчої діяльності. Саме тому, при аналізі 

положень ст. 209-1 КК  під кутом конкретних правил (вимог) криміналізації 

діянь, ми вирішили користуватися саме цією концепцією. 

Перш ніж почати цей аналіз, зробимо застереження про те, що ми 

розглянемо підстави, приводи та дотримання умов криміналізації при 

встановленні кримінальної відповідальності за діянь, передбачені ст. 209-1 

КК у редакції Закону від 18 травня 2010 р. (із змінами, внесеними згідно із 

Законом від 15 листопада 2011 р.), оскільки соціально-правові підстави та 

принципи криміналізації діянь, передбачені ст. 209-1 КК у редакції Закону 

від 16 січня 2003 р., були проаналізовані Ю.Г. Старовойтовою [195, с. 32 – 

57]. 
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Переходячи до аналізу соціальної обумовленості криміналізації 

умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму, слід зазначити, що для такого рішення мали бути 

відповідні приводи. Такими приводами, на думку М.І. Хавронюка, можуть 

бути: 1) необхідність виконання зобов’язань за міжнародними договорами, 

ратифікованими ВРУ; 2) необхідність створення правових механізмів 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головного обов’язку 

держави (ст. 3 Конституції України); 3) необхідність забезпечення реалізації 

певних положень Конституції та інших законів України; 4) результати 

кримінологічних досліджень щодо динаміки та поширеності певного діяння, 

які обґрунтовують необхідність його кримінально-правової заборони. При 

цьому, як правило, не криміналізується діяння, яке не є поширеним або, 

навпаки, – поширеним настільки, що боротьба з ним кримінально-правовими 

засобами буде вкрай неефективною; 5) громадська думка [232, с. 7]. 

Говорячи про приводи криміналізації умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, яка відбулася 16 січня 2003 р., слід зазначити, 

що таким приводом стала потреба у забезпеченні належного функціонування 

фінансової системи України взагалі та необхідність забезпечення реалізації 

положень Закону від 18 травня 2010 р. зокрема. Так, відповідно до п. 6 ч. 2 

ст. 6, ч. 12 ст. 12 цього Закону, на суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу було покладено обов’язок надавати інформацію про фінансові 

операції, які підлягають внутрішньому або обов’язковому фінансовому 

моніторингу. Згідно з ч. ч. 8 – 9 ст. 8 цього Закону, інформація, яка надається 

Спеціально уповноваженому органу, є інформацією з обмеженим доступом. 

Аналогічні положення, що будуть детально проаналізовані в наступному 

розділі, містяться в Законі від 14 жовтня 2014 р. Вимоги, згідно з якими ПФР 

має надаватися інформація про фінансові операції, яка не підлягає 
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розголошенню, також передбачені в міжнародних нормативно-правових 

актах, проаналізованих у підрозділі 1.1 роботи. 

Продовжуючи розгляд соціальної обумовленості криміналізації 

умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму, слід зазначити, що, на думку М.І. Хавронюка, 

єдиною підставою криміналізації діянь є відповідний ступінь і характер їх 

суспільної небезпеки, який характеризується їхньою здатністю заподіювати 

об’єктам кримінально-правової охорони (а не будь-яким іншим об’єктам) 

істотну (а не будь-яку іншу) шкоду [232, с. 7]. На підставі зазначеного 

спробуємо з’ясувати, чи здатні діяння, описані ст. 209-1 КК, заподіювати 

об’єктам кримінально-правової охорони істотну шкоду. 

 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
1
. У зв’язку з цим виникає питання – в чому полягає 

суспільна небезпека посягання, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, на 

вищезазначений об’єкт?   

На думку Н.О. Гуторової, суспільна небезпека умисного порушення 

вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму 

полягає в тому, що вчинення передбачених ст. 209-1 КК діянь створює умови 

для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

терористичної діяльності [102, с. 293]. 

Вважаємо, що наведена позиція потребує конкретизації, оскільки є не 

зрозумілим, як саме вчинення злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, створює 

                                                 
Примітка. 

Зазначена позиція буде детально обґрунтована у підрозділі 2.1 роботи.  
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умови для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансування тероризму.  

У світлі глобалізації світової фінансової системи, що відкриває нові 

можливості для безперешкодного руху капіталів, суспільна небезпека діянь, 

передбачених ч. 1 ст. 209-1 КК, тільки зростає, адже відносна свобода 

переміщення фінансових ресурсів дозволяє вільно переміщувати злочинні 

доходи та кошти, спрямовані на фінансування злочинної діяльності, по 

всьому світу. Вважаємо, що небезпека досліджуваного злочину криється і в 

тому, що шкода, яка завдається суспільним відносинам, не завжди є 

очевидною
1
.  

Л.М. Чуніхіна пише про те, що завуальований процес легалізації доходів, 

як правило, включає три етапи: «розміщення», «розшарування» та 

«інтеграцію». На етапі «розміщення» – введення брудних грошей у 

фінансову систему – злочинець обмінює великі суми готівки, отримані від 

незаконної діяльності, на більш транспортабельну та менш підозрілу форму, 

а потім вводить ці доходи в основну фінансову систему. Спостереження за 

фінансовими операціями клієнтів банку, за зарахуванням грошових коштів на 

поточні рахунки на цьому етапі представляється, на погляд науковця, 

першим і головним засобом фінансового контролю за легалізацією доходів, 

одержаних злочинним шляхом. «Розшарування» – етап, при якому брудні 

гроші, які вже знаходяться у банківській або фінансовій системі, 

інтегруються в глобальну світову фінансову систему з метою приховування 

їх походження або відокремлення від незаконного джерела. Розшарування 

включає рух цих коштів через банківські рахунки, змішування їх з коштами, 

які мають законне походження, з метою приховати дійсне походження цих 

доходів. На третьому «інтеграційному» етапі незаконні кошти знов 

                                                 
Примітка. 

Це дає підстави окремим науковцям стверджувати, що дії, передбачені ст. 209-1 КК (у редакції Закону 

від 16 січня 2003 р.), не мали достатнього ступеня суспільної небезпеки для визнання їх злочинами. Так, у 

відгуку офіційного опонента на кандидатську дисертацію Ю.Г. Старовойтової «Кримінально-правова 

протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг», М.І. Хавронюк висловив думку 

про те, що суспільної небезпечності, властивої злочину, у діянь, передбачених ст. 209-1 КК (у редакції 

Закону від 16 січня 2003 р. – В.Б.), немає. У них є лише суспільна небезпечність, властива адміністративним 

проступкам. 
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повертаються в економіку і вже не відрізняються від законних доходів. 

Кошти можуть бути вільно інвестовані та використані [236 с. 18]. 

У п. 1 преамбули Четвертої директиви зазначено, що потоки «брудних» 

коштів можуть зашкодити цілісності, стабільності та репутації фінансового 

сектору і бути загрозою для єдиного ринку ЄС, а також міжнародного 

розвитку. Також у п. 2 преамбули зазначається, що злочинці, які відмивають 

кошти та фінансують тероризм, можуть спробувати скористатися свободою 

руху капіталів і свободою надання фінансових послуг, що передбачено 

єдиною фінансовою зоною ЄС, з метою сприяння злочинній діяльності [242]. 

З назви та преамбули Четвертої директиви слідує, що стабільність та 

репутація фінансового сектору (фінансової системи) ЄС потребують захисту 

від його використання для здійснення фінансових операцій, спрямованих на 

легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

злочинної діяльності.    

Отже, створення ефективного механізму захисту фінансової системи 

України від її використання для здійснення фінансових операцій, 

спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування злочинної діяльності, є одним із пріоритетних напрямів 

стратегічного курсу нашої держави на інтеграцію до ЄС та здійснення 

міжнародного співробітництва у боротьбі з організованою злочинністю. 

Аналізуючи правові аспекти національної системи фінансового 

моніторингу як компонента національної безпеки України, І.М. Гаєвський 

зазначає, що згідно з преамбулою Закону від 14 жовтня 2014 р. визначено 

спрямування цього Закону, яке полягає у двох складових: захист прав та 

законних інтересів громадян, суспільства і держави; забезпеченні 

національної безпеки. Шляхи забезпечення досягнення поставленої в Законі 

мети знову ж таки встановлені на двокомпонентній основі: визначення 

правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення; формування загальнодержавної 
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багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним 

органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і 

розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими 

незаконними фінансовими операціями. Основою для такої загальнодержавної 

багатоджерельної аналітичної бази даних є вже створена та працююча єдина 

інформаційна система у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [32, 

с. 37, 38]. 

Формує загальнодержавну багатоджерельну аналітичну базу даних, 

аналізує її дані та надає правоохоронним органам інформацію, яка дозволяє 

виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з легалізацією коштів, 

одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму, Спеціально 

уповноважений орган. При цьому, основним джерелом формування цієї 

аналітичної бази даних виступає інформація про фінансові операції, що 

відповідно до закону, підлягають фінансовому моніторингу. Відсутність цієї 

інформації або порушення порядку її надання призведе до того, що 

Спеціально уповноважений орган не зможе виконувати або буде неналежним 

чином виконувати покладені на нього обов’язки щодо виявлення підозрілих 

фінансових операцій. 

Протягом 2015 року, Спеціально уповноваженим органом отримано та 

оброблено 4390286 повідомлень про фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу [205, 206, 207, 208]. На підставі цієї інформації, 

Спеціально уповноваженим органом, у 2015 році, підготовлено 686 

узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів. У вказаних матеріалах 

сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані: з легалізацією коштів, 

становить 67,6 млрд. грн.; з учиненням іншого злочину, визначеного КК, 

становить 19,9 млрд. грн. Відповідно до інформації правоохоронних органів, 

яка надійшла у вказаний період, за результатами розгляду узагальнених 

матеріалів: розпочато 126 кримінальних проваджень за результатами 
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розгляду 125 узагальнених матеріалів; використано (приєднано) 

233 узагальнених матеріали у 230 кримінальних провадженнях; закінчено 

58 кримінальних проваджень у зв’язку з направленням обвинувального акту 

до суду; судами розглянуто та ухвалено обвинувальний вирок (або прийнято 

інше рішення за нереабілітуючими обставинами) у 70 кримінальних 

провадженнях; у межах кримінальних проваджень, у яких використовуються 

узагальнені матеріали, накладено арешт на майно (кошти) на загальну суму 

5489,61 млн. грн.; загальна вартість вилученого майна (коштів) 3 млн. грн.; 

розмір відшкодованих збитків у ході досудового розслідування (добровільно 

відшкодовано) 4,73 млн. грн. [79]. 

Як слушно зазначають О.О. Дудоров та Т.М. Тертиченко, ефективності 

діяльності Спеціально уповноваженого органу, зокрема щодо виявлення 

підозрілих фінансових операцій, сприяє наявність у КК кримінально-

правової норми, що передбачає відповідальність за умисне подання, 

несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові 

операції, що підлягають фінансовому моніторингу (ч. 1 ст. 209-1 КК) [53, 

с. 153]. 

Аналогічним чином визначається суспільна небезпека злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, в правозастосовній практиці. Так, 

Першотравневий районний суд м. Чернівців у своєму вироку зазначив, що 

суспільна небезпека цього злочину полягає у тому, що вчинення передбачених 

ч. 1 ст. 209-1 КК діянь створює умови для легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, перешкоджаючи її виявленню Спеціально 

уповноваженим органом [28]. 

У вирішенні питання про суспільну небезпеку діянь, передбачених ч. 2 

ст. 209-1 КК, ми підтримуємо позицію О.О. Дудорова і Т.М. Тертиченоко, 

згідно з якою суспільна небезпека цих діянь визначається тим, що вони 

порушують режим обмеженого доступу до певних відомостей, що може 

створити істотні перешкоди виявленню фінансових операцій, пов’язаних із 
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легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму, і здійсненню 

кримінального переслідування винних [53, с. 153]. 

Розглядаючи далі головні аспекти, пов’язані з криміналізацією діянь, 

описаних ст. 209-1 КК, зазначимо, що вирішення питання про законодавче 

визнання діяння злочином обов’язково потребує також дотримання певних 

умов криміналізації діянь [232, с. 8 – 9]. Беручи до уваги підхід, 

запропонований М.І. Хавронюком, зазначимо, що науковець виділяє такі 

умови криміналізації діянь: 1) соціально-психологічного характеру; 

2) кримінологічного характеру; 3) загально-правового характеру; 

4) кримінально-правового характеру; 5) кримінально-процесуального 

характеру; 6) техніко-юридичного характеру [232, с. 8 – 9]. 

Згідно з умовами соціально-психологічного характеру, діяння може бути 

криміналізоване, якщо це обумовлено його явною або відносною 

аморальністю чи правосвідомістю населення, представників законодавчого і 

правозастосовних органів. З нашої точки зору, досліджувані діяння  

характеризуються достатньо високим рівнем аморальності, адже особи, які їх 

скоюють, усвідомлюють, що своїми діяннями вони спричиняють істотну 

шкоду державі (зокрема, підривають її авторитет, перешкоджаючи 

виконанню покладених на неї міжнародно-правових зобов’язань у сфері 

боротьби з легалізацією злочинних доходів, фінансуванням тероризму та 

розповсюдження зброї масового знищення). Тобто попри те, що такі винні 

особи усвідомлюють, що ці діяння порушують вимоги антилегалізаційного 

законодавства, а також розуміють, які негативні наслідки ці діяння тягнуть за 

собою, вони все одно їх вчиняють. Виходить, що винні особи нехтують 

думкою суспільства, зневажають волю законодавця та свідомо 

перешкоджають Спеціально уповноваженому органу виконувати свої функції. 

Згідно з умовами кримінологічного характеру, діяння може бути 

криміналізоване лише у разі, якщо боротьба з ним кримінально-правовими 

засобами може стати ефективною і прогнозовані побічні соціальні наслідки 

криміналізації не є негативними [232, с. 8]. Порушуючи антилегалізаційне 
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законодавство, винна особа у більшості випадків не бажає сприяти легалізації 

злочинних доходів або фінансуванню тероризму чи розповсюдженню зброї 

масового знищення. Наприклад, особа може несвоєчасно надати інформацію 

про фінансову операцію, яка підлягає обов’язковому фінансовому 

моніторингу, через недбале ставлення до своїх службових обов’язків. Тому 

цілком логічно, що відповідальність за діяння, аналогічні тим, які закріплені 

в ст. 209-1 КК, передбачена ч. ч. 1, 3 ст. 166-9 «Порушення законодавства 

щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» КУпАП, з тією лише різницею, 

що в ч. ч. 1, 2 ст. 209-1 КК обов’язковою ознакою об’єктивної сторони 

складів злочину виступають суспільно-небезпечні наслідки у виді істотної 

шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих 

громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих 

юридичних осіб. Однак чи може стати ефективною боротьба з порушеннями 

антилегалізаційного законодавства, які передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 166-9 

КУпАП, адміністративно-правовими засобами, якщо такі діяння спрямовані 

або сприяють безперешкодному проведенню фінансової операції, 

спрямованої або на легалізацію злочинних доходів, або на фінансування 

тероризму, або на фінансування розповсюдженню зброї масового знищення? 

Чи має місце у цьому випадку загальна превенція? На наше глибоке 

переконання, боротьба з діяннями, передбаченими ст. 209-1 КК, лише 

кримінально-правовими засобами може стати ефективною. 

Говорячи про умови загально-правового характеру, слід відзначити, що 

під ними, М.І. Хавронюк, пропонує розуміти відповідність нової 

кримінально-правової заборони: а) Конституції України; б) міжнародним 

договорам, ратифікованим ВРУ; в) КУпАП та іншим законам України [232, 

с. 9]. Перш за все, слід зазначити, що приписи ст. 209-1 КК не суперечать 

вимогам Конституції України, повною мірою відповідають 

антилегалізаційному законодавству України (зокрема положенням Закону від 
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14 жовтня 2014 р.) та міжнародним нормативно-правовим актам у цій сфері. 

Після змін, внесених до ст. 209-1 КК Законом від 18 травня 2010 р., ця стаття 

узгоджується із нормами КУпАП (ст. 169-9). 

Відповідно до умов кримінально-правового характеру, не підлягає 

криміналізації діяння: а) яке не відповідає визначеним у кримінальному 

законі ознакам злочину, зокрема, не є власне діянням, не може бути винним і 

вчинюватися суб’єктом злочину; б) яке вже визнане злочином; 

в) криміналізація якого спричинить небажану конкуренцію норм КК або 

іншим чином може суттєво ускладнити процес кваліфікації злочинів та 

сприяти помилкам у кваліфікації [232, с. 9]. Детально розглянувши зміст усіх 

діянь, закріплених ст. 209-1 КК, ми дійшли висновку, що зміст і форма 

описання об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 

КК, не в повній мірі відповідає одній з умов кримінально-правового 

характеру, наведених вище. Це питання буде детально розглянуто в 

підрозділі 2.1 роботи. 

До умов кримінально-процесуального характеру належить можливість 

доказування факту вчинення даного діяння кримінально-процесуальними 

засобами. Розглядаючи цю вимогу під кутом положень ст. 209-1 КК, слід 

зазначити наступне. Матеріали досліджених нами нечисленних кримінальних 

проваджень засвідчують ту обставину, що доказування фактів умисного 

неподання, несвоєчасного подання або подання недостовірної інформації про 

фінансові операції, що, відповідно до закону, підлягають фінансовому 

моніторингу, Спеціально уповноваженому органу або розголошення у будь-

якому вигляді інформації, яка відповідно до закону надається цьому органу, 

досить успішно здійснювалося з використанням процесуальних механізмів, 

передбачених у КПК України 2012 р.  

Згідно з умовами техніко-юридичного характеру, будь-яке діяння слід 

криміналізувати, дотримуючись певних термінологічних вимог, вимог логіки 

тощо. Інакше кажучи, діяння, що криміналізується, має бути визначено у 

законі з точністю, необхідною для права [232, с. 9]. У досліджуваній нами 
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статті кримінального закону окремі порушення умов техніко-юридичного 

характеру зустрічаються (про що йтиметься у розділах 2 та 3 дисертації), 

однак вони не призводять до повної неможливості застосування ст. 209-1 КК. 

 

Висновки до розділу 1 

1. На виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері 

боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та 

фінансуванню тероризму, КК було доповнено ст. 209-1, яка мала передбачати 

ефективні, адекватні та дієві санкції, що мали бути застосовані до фізичних 

осіб, які не виконують заходи, які повинні застосовуватися для 

функціонування в Україні режиму нагляду та контролю за діяльністю 

фінансових посередників. Проте недосконалість тексту кримінально-

правових заборон, наведених у ст. 209-1 КК, і недостатня ефективність 

застосування вказаних норм на практиці стали на заваді цьому. 

2. Зміни, внесені згодом до ст. 209-1 КК, частково усунули недоліки 

кримінально-правових заборон, наведених у цій статті. Проте, вони були 

обумовлені не потребами приведення положень ст. 209-1 КК у відповідність 

до вимог міжнародного антилегалізаційного законодавства, а необхідністю 

узгодження цієї статті зі ст. 166-9 КУпАП. При цьому, попри внесені зміни, 

ефективність застосування ст. 209-1 КК на практиці і до сьогодні 

залишається на дуже низькому рівні. 

3. Послаблення санкцій ч. ч. 1 та 2 ст. 209-1 КК не є вимогою 

міжнародного антилегалізаційного законодавства та призвело до того, що 

відповідні види покарань втратили свій пропорційний та переконливий 

характер. 

4. Системний аналіз положень ст. 209-1 КК через призму, вироблених 

доктриною, умов криміналізації діянь 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 цих умов 
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(умов кримінально-правового характеру та умов техніко-юридичного 

характеру), що негативним чином відбивається на практиці застосування цієї 

кримінально-правової норми. Водночас, це не означає, що розглядані діяння 

мають бути декриміналізовані. Сьогодні нагальною є потреба вироблення 

науково обґрунтованих підходів, спрямованих на вдосконалення ст. 209-1 КК. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 

СТ. 209-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

2.1. Поняття та характеристика об’єктів умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму 

 

Проблема визначення об’єкта злочину була і залишається одним із 

найбільш спірних питань в теорії кримінального права [223, с. 158 – 159]. 

Правильне розуміння загальних та спеціальних ознак об’єкту надає змогу для 

вирішення цілого кола суспільно-правових питань, пов’язаних з проблемами 

криміналізації та декриміналізації, пеналізації та депеналізації, кваліфікації, 

застосуванням альтернативних правових заходів і т.і. [211, с. 132 – 133].    

На сьогодні існує велика палітра наукових концепцій об’єкта злочину [5, 

с. 58 – 111; 30, с. 41 – 41; 38, с. 51 – 62; 41, с. 79; 62, с. 170; 91, с. 280 – 289; 

107, с. 110; 108, с. 130 – 131; 110, с. 198 – 199; 113, с. 17 – 79; 117, с. 96 – 101; 

126, с. 9 – 63; 137, с. 147, 157 – 159; 140, с. 45, 46, 53, 60, 62; 147, с. 133; 191, с. 

375; 214; 227, с. 234 – 236], систематизацію яких здійснив, зокрема, 

В.К. Грищук, який загалом поділив їх на: історичні та сучасні. До історичних 

концепцій об’єкта злочину в теорії кримінального права правник відносить 

наступні: 1) об’єкт злочину – захищений правом інтерес (Р. Ієрінг, Ф. Ліст, 

Б.С. Нікіфоров); 2) об’єкт злочину – суб’єктивне право (В.Д. Спасович, 

А. Фейєрбах); 3) об’єкт злочину – безпека і добробут громадян 

(О.Ф. Кістяківський); 4) об’єкт злочину – блага та інтереси, що охороняються 

законом (правові блага) (Г.В. Колоколов, Є.Я. Немировський, 

А.Н. Круглєвський); 5) об’єктом злочину є: а) правові норми і конкретні 

блага та інтереси (М.Д. Сергієвський); б) посереднім об’єктом є 

порушуваний припис, норма, а безпосереднім об’єктом – суспільне 

відношення, що є реальним проявом цього припису (І.Я. Фойніцький); в) з 

формальної сторони є блага та інтереси, що охороняються цією нормою 

(Л.С. Білогриць-Котляревський); г) норма права в її реальному бутті 
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(М.С. Таганцев); 6) об’єкт злочину – окремі особи чи групи осіб 

(П.Д. Калмиков); 7) об’єкт злочину – охоронювані кримінальним законом 

суспільні відносини (А. А. Піонтковський, Є. А. Фролов) [39, с. 157, 164 – 

166]. 

Серед найбільш поширених сучасних концепцій об’єкта злочину в теорії 

кримінального права В.К. Грищук виділяє наступні вісім: 1) об’єкт злочину – 

охоронювані кримінальним законом суспільні відносини (В.Я. Тацій, 

М.Й. Коржанський, М.І. Бажанов, А.В. Савченко, Б.О. Кирись, 

В.О. Навроцький, Н.О. Гуторова, Ю.Л. Шевцов, В.К. Грищук та ін.); 2) об’єкт 

злочину – соціальні блага (цінності), що охороняються кримінальним 

законом (П.С. Матишевський, Є.В. Фесенко, С.Б. Гавриш); 3) об’єкт злочину 

– людина, незалежно від віку, розумового розвитку, соціального статусу і т.д. 

(Г.П. Новосьолов); 4) об’єкт злочину – окремі особи або багато осіб 

(І.Я. Козаченко, З.А. Незнамова); 5) об’єкт злочину – охоронювані 

кримінальним законом соціально значимі цінності, інтереси, блага 

(А.В. Пашковська, А.В. Наумов); 6) об’єкт злочину – суспільні відносини, які 

є відповідним порядком, встановленим приписами правових норм, а також 

соціальні блага (Г.В. Чеботарьова); 7) об’єкт злочину двоякий – соціальна 

оболонка є завжди першим об’єктом, а всі інші об’єкти перебувають 

всередині цієї оболонки (В.М. Трубніков); 8) об’єкт злочину – охоронюваний 

кримінальним законом порядок суспільних відносин (О.М. Костенко, 

П.П. Андрушко, А.В. Ландіна) [39, с. 157, 164 – 166]. 

Наявність такої кількості концепцій об’єкта злочину обумовлена 

власним розуміння змісту об’єкта злочину кожним вченим та намаганням 

внести щось нове у бачення проблеми та її вирішення. При цьому, всі 

зазначені концептуальні підходи виходять з однакового розуміння основного 

змісту об’єкта злочину – це те, чому заподіюється або створюється загроза 

заподіяння шкоди злочинним посяганням.  

Вирішуючи питання за допомогою якої із зазначених концепцій 

необхідно проаналізувати об’єкт злочину, передбачений ст. 209-1 КК 
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України, підтримуємо точку зору П.П. Андрушка, згідно з якою, жодна з цих 

концепцій не може вважатися єдино правильною; кожна із них має право на 

існування, оскільки містить як позитивні, об’єктивно безспірні моменти, так і 

спірні чи неприйнятні моменти, перше за все з методологічної точки зору [3, 

с. 39]. Подібним чином розмірковує М.В. Семикін, який пише, що усі існуючі 

в науці кримінального права концепції стосовно об’єкта злочинів самі по собі 

є правильними й однобічними. В нашому найскладнішому суспільному 

організмі такі категорії, як блага, цінності, сфери життєдіяльності, люди, 

інтереси, відносини знаходяться у нерозривному діалектичному 

взаємозв’язку та взаємодії, а тому неможливо посягнути на одну з категорій, 

не зачепивши тією чи іншою мірою іншої [192, с. 84]. У свою чергу 

О.О. Дудоров та Т.М. Тертиченко пишуть про те, що складність і 

багатогранність розглядуваного поняття, вочевидь, унеможливлюють 

створення універсальної концепції, придатної для точного визначення 

об’єкта будь-якого злочину, – від державної зради до зґвалтування і від 

пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства до піратства. 

Вони вважають слушною думку, яку висловлювали, зокрема, П.П. Андрушко, 

Л.П. Брич, В.О. Навроцький, згідно з якою, раціональне зерно можна 

відшукати в кожній з існуючих концепцій, жодну з яких не варто визнавати 

однозначно неприйнятною і, тим більше, помилковою [53, с. 136 – 137].  

З огляду на те, що фінансовий моніторинг – це, насамперед, 

уреґульована нормами права система суспільних відносин (зміст якої буде 

розкрито далі) та враховуючи місце, яке посідає в ньому кримінально-

правова охорона цих відносин, концепція об’єкта злочину як сукупності 

суспільних відносин, видається нам найбільш прийнятною. 

За допомогою традиційної концепції «об’єкт злочину – суспільні 

відносини», можна чітко зрозуміти, на який елемент суспільних відносин 

відбувається посягання. Таким чином, ця концепція дає змогу відстежити 

механізм заподіяння шкоди об’єкту злочину. Вважається, що охоронювані 

кримінальним законом відносини, які знищуються, порушуються або 
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змінюються у випадку вчинення злочину, складаються з трьох 

взаємопов’язаних елементів. Це: суб’єкти відносин; предмет з приводу якого 

існують суспільні відносини; суспільно значима діяльність (соціальний 

зв’язок) як зміст відносин [37, с. 21; 214, с. 16]. У випадку вчинення злочину, 

охоронювані кримінальним законом відносини порушуються через вплив на 

той чи інший його елемент – предмет, суб’єктів чи соціальний зв’язок. 

Заподіяння шкоди будь-якому елементу суспільних відносин тягне за собою 

заподіяння шкоди і самим суспільним відносинам як цілісній системі.       

Очевидно, що глибокий аналіз безпосереднього об’єкта того чи іншого 

злочину неможливо здійснити без встановлення тієї сфери (сукупності) 

суспільних відносин, які утворюють родовий об’єкт цього злочину. Проте, 

перш ніж перейти до цього питання, необхідно звернути увагу на наступний 

аспект. Як слушно зазначають О.О. Дудоров та Р.О. Мовчан, загалом, 

правотворчість, у частині оновлення кримінального законодавства про 

відповідальність за господарські злочини, не може не вражати своєю 

інтенсивністю. Фахівці мають на увазі те, що за час дії чинного КК України, 

прийнятого в 2001 р., розділ VІІ його Особливої частини був доповнений 14 

новими статтями при одночасному вилученні з нього 17 статей. На сьогодні, 

в цьому розділі КК не залишилося жодної статті, викладеної в її первинній 

редакції [58, с. 216, 236]. 

Зазначені обставини мають значний вплив на формування та зміну 

наукових підходів щодо визначення родового об’єкта розділу VII Особливої 

частини КК України, а також поняття та системи господарських злочинів. 

Враховуючи вищезазначені обставини, одні науковці родовим об’єктом 

злочинів у сфері господарської діяльності визнають господарський механізм 

держави [13, с. 131], інші – «суспільні відносини, які складаються у сфері 

господарської діяльності на підставі справедливих ринкових умов і 

охороняються державою в інтересах всього суспільства й окремих його 

суб’єктів» [183, с. 7], «правовідносини, які складають систему 

господарювання» [122, с. 35], «суспільні відносини в цій сфері, які 
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забезпечують установлений порядок здійснення господарської діяльності» 

[95, с. 129], «регламентований господарським законодавством господарський 

правопорядок, тобто систему структурованих правовідносин з організації та 

безпосереднього здійснення господарської діяльності у сфері виробництва 

продукції, виконання робіт, надання послуг для задоволення потреб як 

окремих споживачів, так і суспільних потреб» [38, с. 57], «систему відносин, 

які складаються у сфері господарської діяльності» [233, с. 132], «систему 

соціальних зв’язків, що виникають у зв’язку з виробництвом, розподілом, 

обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних благ, яка становить 

цінність для держави, суспільства в цілому та окремих його членів (індивідів 

і соціальних груп)» [121, с. 9], «систему суспільних відносин, що 

складаються у сфері господарської діяльності» [42, с. 145], «суспільні 

відносини у сфері господарської діяльності. Економічний зміст цих відносин 

характеризується тим, що вони виникають із приводу виробництва, розподілу, 

обміну та споживання товарів, робіт і послуг» [98, с. 201] тощо. 

Отже, щодо поняття родового об’єкта злочинів у сфері господарської 

діяльності, систематизації (класифікації) цих злочинів, визначення «місця» 

злочинів, передбачених ст. 209-1 КК, у системі злочинів у сфері 

господарської діяльності, в літературі висловлюються різні точки зору. 

Інакше і бути не може, адже, як слушно зауважує П.П. Андрушко, об’єктивно 

кожен із злочинів у сфері господарської діяльності має свої основний і 

додатковий безпосередні об’єкти, відмінні від таких об’єктів інших злочинів. 

Тому, об’єктивна спроба здійснити систематизацію цих злочинів за 

безпосередніми об’єктами приречена на невдачу. Така систематизація може 

бути здійснена лише за їх видовими об’єктами [8, с. 71]. 

Аналізуючи главу VI Особливої частини «Господарські злочини» КК 

1960 р., П.П. Андрушко визначав господарські злочини як передбачені 

кримінальним законом суспільно небезпечні посягання на врегульовані 

державою у сфері господарської (підприємницької) діяльності з виробництва 

суб’єктами господарювання товарів та іншої продукції, виконання робіт, 
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надання послуг та посягання на фінансову діяльність держави [99, с. 403]. 

Зазначена позиція є не випадковою, адже П.П. Андрушко, ще у 1998 р. 

висунув ідею виділення у новому КК окремого розділу – «Злочини, що 

посягають на фінансову діяльність та бюджетну систему». Відзначалось, що 

не всі господарські злочини, які містились у главі VI Особливої частини КК 

1960 р., пов’язані саме з порушенням підстав і порядку здійснення 

підприємницької діяльності, оскільки обов’язок сплати податків, зборів, 

інших обов’язкових платежів виникає не лише у зв’язку із здійсненням 

підприємницької діяльності, то і ухилення від їх сплати посягає на фінансову 

діяльність держави по формуванню доходної частини бюджету, 

встановлений порядок сплати платниками податків тих обов’язкових 

платежів до бюджетів, які визначаються державою» [2, с.18]. 

Аналогічного висновку доходить Ю.М. Сухов, на думку якого, родовим 

об’єктом господарських злочинів є суспільні відносини, що виникають між 

державою, господарськими суб’єктами та іншими особами з приводу 

виробництва та придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, 

фінансової діяльності [212, с. 51 – 52]. 

Л.П. Брич та В.О. Навроцький також зазначають, що відносини у сфері 

оподаткування виходять за межі господарських. Правники послідовно 

обстоюють положення про фінансові відносини, як самостійний об’єкт 

кримінально-правової охорони та про необхідність виділення в Особливій 

частині КК глави «Злочини проти фінансових інтересів держави», яку 

доцільно розмістити після глави «Злочини проти національної безпеки» [14, 

с. 153 – 156]. 

Наведені вище міркування П.П. Андрушка, Л.П. Брич, В.О. Навроцького 

і Ю.М. Сухова не втратили свою актуальність після ухвалення КК 2001 р. 

Так, Н.О. Гуторова, а згодом і Л.М. Демидова,  в плані вдосконалення 

кримінального законодавства запропонували виокремити в Особливій 

частині КК України новий розділ «Злочини проти державних фінансів» [40, 

с. 83 – 89]. 
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О.О. Дудоров та Т.М. Тертиченко, аналізуючи назву розділу VII 

Особливої частини КК, з цього приводу слушно зазначають, що законодавцю 

можна закидати те, що ця назва, не відображаючи родовий об’єкт 

відповідних злочинів як основу побудови Особливої частини КК, чітко не 

показує, які саме відносини поставлені під охорону за допомогою 

кримінально-правових норм, об’єднаних у вказаний розділ КК. Невдалість 

назви останнього посилюється, якщо виходити з того, що у сфері 

господарської діяльності можуть бути вчинені злочини, які не є, власне, 

господарськими (наприклад, службове підроблення, шахрайство, 

привласнення або розтрата майна). З іншого боку, назва розділу VII 

Особливої частини КК певною мірою виправдана, якщо мати на увазі, які 

досить різнопланові посягання виявились об’єднаними в одне ціле у цьому 

розділі. Очевидно і те, що приписи регулятивного законодавства (мається на 

увазі передусім ч. 1 ст. 3 Господарського кодексу України, яка містить 

визначення господарської діяльності) не дозволяють визнавати 

господарськими частину відносин, охоронюваних розділом VII Особливої 

частини КК. Сказане стосується, наприклад, відносин, пов’язаних зі сплатою 

податкових і страхових внесків, приватизаційних відносин, а так само 

відносин, пов’язаних із залученням «брудного» майна в побутовий обіг [53, с. 

140]. На цій підставі, О.О. Дудоров та Д.В. Каменський не погоджуються з 

М.М. Пановим, який стверджує, що фінансові інтереси виступають 

складовою суспільних відносин у сфері господарської діяльності [54, с. 184].  

У зв’язку з неоднозначним ставленням науковців до назви розділу VII 

Особливої частини КК, у науковій літературі неодноразово висловлювалися 

пропозиції щодо її зміни. Так, Л.В. Павлик, проаналізувавши позицію 

вітчизняного економіста Л.С. Шевченко, приходить до висновку, що 

економіка є однією із найважливіших сфер життєдіяльності суспільства і 

водночас включає в себе певну сукупність галузей та сфер господарської 

діяльності – сферу виробництва, сферу послуг, сферу створення 
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нематеріальних благ
1
. Таким чином, використовуваний у чинному КК термін 

«у сфері господарської діяльності» є невдалим, адже, як з’ясувалося, є 

декілька сфер господарської діяльності. Окрім цього, аналіз статей розділу 

VII «Злочини у сфері господарської діяльності» КК засвідчив, що в цьому 

розділі передбачені злочини, що посягають на кожну із вищевказаних сфер 

господарської діяльності. У зв’язку із цим, науковець вважає доречним 

використання саме терміну «у сфері економіки» для позначення цього виду 

кримінально-протиправних посягань [143, с. 25, 26].  

Підтримуючи позицію Л.В. Павлик про те, що термін «економіка» є 

ширшим за змістом порівняно з терміном «господарська діяльність», 

оскільки економіка – це сукупність трьох сфер господарської діяльності: 

сфери виробництва, сфери послуг і сфери створення нематеріальних благ, ми 

не погоджуємося із запропонованим автором удосконаленням назви розділу 

VII Особливої частини КК та визначенням родового об’єкту, передбаченого 

цим розділом виходячи з наступного [25, с. 127].     

Досліджуючи наступність кримінального законодавства, 

В.О. Навроцький зазначає, що розукрупнення глав Особливої частини 

КК України 1960 р. спричинило потребу віднайти для розділів Особливої 

частини КК 2001 р. нові назви. Так, для означення того чи іншого розділу 

Особливої частини діючого КК, законодавець використовує два зразки: 

злочини проти та злочини у сфері (в КК України 1960 р. використовувався 

винятково термін «проти») [128, с. 49]. Такий законодавчий підхід критикує 

З.А. Тростюк (Загиней), яка слушно зауважує, що тип назв розділів 

Особливої частини КК України, сконструйованих за прикладом «Злочини у 

                                                 
Примітка. 

Шевченко Л.С. зазначає, що економіка, як об’єктивна сфера господарської діяльності, де створюються 

необхідні для людей блага (продукти, послуги) має певну структуру і характеризує стан господарського 

життя. У цьому аспекті економіка включає: 1) сукупність галузей людської діяльності. Галузь – це 

виокремлений вид господарської діяльності з особливим характером ресурсів, технологій, робочої сили та 

продукту, що випускається; 2) сукупність сфер господарської діяльності, а саме: сферу виробництва – 

створення матеріально-речових благ; сферу послуг – діяльність людей, результати якої не набувають 

речової форми (банківські, освітні, транспортні, інформаційні послуги, консультування тощо); сферу 

створення нематеріальних благ – розробку продуктів інтелектуальної власності (винаходи, товарні марки, 

фірмові найменування), набуття прав користування окремими ресурсами; завоювання репутації, ділового 

іміджу фірми [142, с. 6 – 7]. 
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сфері…» (таким чином позначено 5 розділів), є невдалим, оскільки такі назви, 

чітко не вказуючи на родовий об’єкт певної групи посягань, позначають 

лише межі поширення злочинних діянь, відповідальність за які передбачена 

відповідними розділами, що є малоінформативним та нечітким [218, с. 64]. 

С.Ф. Мазур пише про те, що сфера економічної діяльності – занадто 

широке, невизначене (мало конкретне) поняття, що не відображає суті 

економічних відносин, які захищаються відповідним розділом КК. Очевидно, 

що у сфері економіки можуть вчинятись злочини різних видів [115, с. 24 – 

26].  

Підтримуючи позицію С.Ф. Мазура в тому, що з позиції юридичної 

техніки, наукового обґрунтування та з урахуванням закріплення об’єктів 

злочинної діяльності, а не сфери цієї діяльності у назвах переважної 

більшості розділів Особливої частини КК («Злочини проти…», а не «Злочини 

у сфері…»), О.О. Дудоров та Д.В. Каменський вважають за потрібне 

формулювати назву розділу вітчизняного кримінального закону про 

відповідальність за економічні злочини подібним чином. При цьому, 

науковці слушно зазначають, що зворот «злочини проти…» видається більш 

вдалим порівняно зі «злочинами у сфері…». Зміст цих словосполучень є 

різним: зворот «у сфері» показує, що господарські злочини вчиняються 

безпосередньо під час (у процесі) реалізації законної господарської 

діяльності; водночас буквальне тлумачення звороту «проти господарської 

діяльності» дозволяє стверджувати про значно більший обсяг протиправної 

поведінки: тут головне, щоб відповідні посягання мали «антигосподарську» 

спрямованість. Використання звороту «проти господарської діяльності» 

(його аналогу) є більш вдалим, оскільки дозволяє охопити випадки вчинення 

злочинів як поза сферою господарської діяльності, так і безпосередньо проти 

легального господарювання [54, с. 185].       

Крім того, в літературі одним з найвагоміших негативних чинників, що 

ускладнюють дослідження цього явища, називають те, що статті, які 
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передбачають кримінальну відповідальність за злочини, вчинені у сфері 

економіки, належать до різних розділів КК [105, с. 172 – 173].  

Є.Л. Стрельцов відзначає, що кримінальне законодавство України не 

містить поняття «економічні злочини» або «злочини у сфері економіки», але 

в теорії кримінального права і кримінології проводяться наукові дослідження, 

пов’язані з розробкою такого поняття, виділенням більшої групи злочинів, 

які можуть посягати на основні інститути і сфери всього економічного 

механізму й ін. [95, с. 130]. У групу економічних злочинів науковець включає 

господарські злочини та злочини проти власності [210, с. 42]. Таке 

теоретичне об’єднання цих груп злочинів не знімає необхідність у досить 

чіткому розмежуванні злочинів у сфері господарської діяльності та злочинів 

проти власності і в першу чергу – у розмежуванні аналізованих злочинів з 

викраденнями [95, с. 130]. Також Є.Л. Стрельцов зазначає, що «підвести» все 

різноманіття економічних злочинів під один родовий об’єкт, або, як кажуть, 

єдиний груповий об’єкт неможливо в силу їх сутності [209, с. 68].     

У свою чергу, В.В. Франчук, на основі встановлених у дисертації 

критеріїв, до кримінально-правових засобів охорони економіки України 

відносить статті/частини статей, зазначені у Розділі VII (окрім ст. ст. 201 та 

227), ст. ст. 111, 113, 114, 306 КК України [230, с. 100]. 

У плані вдосконалення назви розділу VII Особливої частини КК, 

Л.М. Демидова запропонувала виокремити в КК новий розділ – «Злочини 

проти державних фінансів», одночасно перейменувавши розділ VII 

Особливої частини КК із «Злочини у сфері господарської діяльності» на 

«Злочини проти економіки» [46, с. 583].  

Однак, на думку О.О. Дудорова та Д.В. Кменського, ні назва «злочини у 

сфері господарської діяльності», ні назва «злочини проти економіки» не 

здатні претендувати на таку бажану для кримінального закону однозначність. 

Проведене цими науковцями дослідження дозволило їм зробити висновок 

про те, що поняття «злочини проти ринкової економіки» в контексті 

позначення злочинів, відповідальність за які передбачена розділом VII 
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Особливої частини КК, досить успішно проходить умовну перевірку на 

відповідність назви цієї структурної частини кримінального закону її змісту. 

Пропоноване поняття вони вважають прийнятним і з огляду на обґрунтовану 

критику на адресу двох основних «конкурентів» – законодавчо закріпленого 

поняття «злочини у сфері господарської діяльності» та поширеного в 

юридичній літературі поняття «злочини у сфері економіки (варіант – 

економічної діяльності)». У такий спосіб вдасться, крім усього іншого, 

уникнути «розмивання» одного з ключових розділів Особливої частини КК 

внаслідок реалізації ідеї виокремлення розділу про відповідальність за 

фінансові злочини [54, с. 188]. 

Ми підтримуємо позицію О.О. Дудорова та Д.В. Кменського про не 

доцільність використання для позначення назви розділу VII Особливої 

частини КК понять економічна діяльність або економіка з огляду на те, що це 

занадто широкі поняття, що неоднозначно визначаються в науковій 

літературі. У зв’язку з цим, вони не здатні чітко окреслити межі родового 

об’єкту досліджуваного розділу КК [25, с. 127].  

Однак назва розділу VII Особливої частини КК «Злочини проти 

ринкової економіки» також викликає деякі заперечення. На думку 

О.О. Дудорова та Д.В. Кменського, «накладення» поняття «ринкова 

економіка» на охоронювані розділом VII Особливої частини КК відносини 

свідчить про те, що ця форма організації національної системи виробництва, 

розподілу, обміну та споживання матеріальних благ загалом вдало охоплює 

сфери економічної діяльності, що перебувають під охороною кримінального 

закону [54, с. 188]. Загальновизнаною в науковій літературі є позиція згідно з 

якою об’єкт злочину – це те, чому заподіюється або створюється загроза 

заподіяння шкоди злочинним посяганням. Однак, в Україні, на сьогоднішній 

день, не створено ринкової економіки, а існує перехідна економіка [63; 78; 

144]. Отже ринковій економіці не може бути заподіяна шкода або вона не 

може бути поставлена під загрозу заподіяння такої шкоди доти, доки вона не 

буде створена в Україні [25, с. 127 – 128].  
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Пропонуючи власний варіант вирішення розглядуваного питання, перш 

за все ми виступаємо проти «розмивання» розділу VII Особливої частини КК. 

Ознайомлення з підходами, існуючими в ряді країн світу (зокрема, таких, як 

США, КНР, Австралії, ФРН, Японії, Франції, Польщі) з питань позначення і 

розташування кримінально-правових заборон економічного характеру, 

свідчить про загалом невисокий рівень систематизації таких заборон [54, с. 

181 – 182]. На цьому тлі, виокремлення в КК самостійного розділу, 

присвяченого злочинам у сфері господарської діяльності, виглядає 

виграшним кроком, що певною мірою полегшує юридичний аналіз 

злочинних посягань на економічний устрій держави [54, с. 182]. 

Якщо доволі складно підібрати одне конкретне поняття, яке б точно, 

однозначно та повно відображало родовий об’єкт розділу VII Особливої 

частини КК, то тоді можна вчинити інакше. Л.В. Павлик визначає родовим 

об’єктом злочинів у сфері економіки законодавчо встановлений порядок 

здійснення господарської діяльності [143, с. 25, 26, 32]. З нашої точки зору, 

таке визначення є не зовсім вдалим, оскільки науковець фактично обмежує 

родовий об’єкт рамками господарської діяльності. Такий підхід не дозволяє 

охопити інші сфери діяльності, які не є господарськими (у тому числі сферу 

фінансового моніторингу) але поставлені під охорону зазначеним розділом. 

Аналогічне зауваження до наведеної дефініції висловлюють О.О. Дудоров та 

Д.В. Кменський [54, с. 183 – 184]. Проте, якщо не можна позначити назву 

розділу VII Особливої частини КК за допомогою одного поняття, то тоді в 

цій назві необхідно окреслити всі важливі сфери, що перебувають під 

охороною цього розділу КК, та не охоплюють одна одну. Саме такий підхід 

(наскільки вдало – питання інше) втілено в назві розділів ІІ «Злочини проти 

життя та здоров’я особи», ІІІ «Злочини проти волі, честі та гідності особи», 

IV «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи», 

XІІ «Злочини проти громадського порядку та моральності», XІІІ «Злочини у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення», XIV «Злочини у 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/2341-14/paran744#n744
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сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації», XV «Злочини проти авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та 

злочини проти журналістів», XVІІ «Злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг», 

XX «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» 

Особливої частини КК. 

Аналіз розділу VII Особливої частини КК та наукової літератури, 

присвячений його характеристиці, дозволяє припустити, що до таких сфер, 

окрім господарської діяльності, відноситься сфери фінансової діяльності та 

приватизації. За таких обставин, назва розділу VII Особливої частини КК має 

бути викладена в наступній редакції: «Злочини проти господарської, 

фінансової діяльності та порядку приватизації» [25, с. 128].   

Як видається, наведена пропозиція, серед іншого, дозволяє врахувати 

специфіку змісту фінансової діяльності, яка є природним середовищем для 

злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена в ст. 209-1 КК 

України. При цьому, до моменту удосконалення назви розділу VII Особливої 

частини КК, слід скористатися пропозицією С.Я. Лихової, яка пропонує 

розглядати дві характеристики родового об’єкта – назву і зміст, адже 

більшість назв родового об’єкта, що містяться в заголовках розділів 

Особливої частини КК, потребують розкриття їх змісту [112, с. 32]. 

Розбіжності на рівні загального закономірно поширюються на часткове 

– визначення безпосереднього об’єкта конкретних злочинів у сфері 

господарської діяльності. У нашому випадку йдеться про умисне порушення 

вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. 

Розглянемо, як вирішується питання про безпосередній об’єкт цього злочину 

у вітчизняній кримінально-правовій доктрині. 

Аналізуючи склад злочину, передбачений ст. 209-1 КК, у редакції 

Закону України від 16 січня 2003 р., П.П. Андрушко зазначає, що об’єктом 
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цього злочину є встановлений чинним законодавством порядок запобігання 

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

метою якого є недопущення надання правомірного вигляду джерелам 

походження, володінню, користуванню або розпорядженню такими 

доходами [8, с. 100 – 101; 133, с. 723]. На думку Ю.Г. Старовойтової, таке 

визначення не враховує особливостей діянь, передбачених ст. 209-1 КК [195, 

с. 60]. Підтримуючи зауваження Ю.Г. Старовойтової, хочемо зазначити, що 

запропоноване П.П. Андрушко визначення основного безпосереднього 

об’єкту злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, скоріше характеризує основний 

безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 209 «Легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» КК. До речі і сам 

правник однаково визначає основний безпосередній об’єкт злочинів, 

передбачених цими статтями [133, с. 697, 723] попри очевидну їх відмінність. 

На думку Н.О. Гуторової, основним безпосереднім об’єктом 

досліджуваного складу злочину (у редакції Закону України від 16 січня 

2003 р.) виступають суспільні відносини, які забезпечують безпеку при 

здійсненні господарської діяльності шляхом її захисту від вливання в 

економіку капіталів кримінального походження [43, с. 96; 101, с. 565]. На 

думку Ю.Г. Старовойтової, це визначення також не враховує особливостей 

діянь, передбачених ст. 209-1 КК. Крім того, з наведеного визначення не 

зрозуміло, що становлять собою відносини, які забезпечують безпеку 

господарської діяльності [195, с. 60].  

На нашу думку, запропоноване Н.О. Гуторовою визначення 

досліджуваного об’єкта злочину, не дозволяє відмежувати його від об’єкта 

злочину, передбаченого ст. 209 КК, яка також стоїть на захисті від вливання в 

економіку капіталів кримінального походження.  

У свою чергу О.О. Дудоров вважає, що безпосереднім об’єктом цього 

злочину є правомірне функціонування системи фінансового моніторингу в 

частині встановленого законодавством порядку обігу та захисту інформації, 

яка надається Спеціально уповноваженому органу. При цьому, правник 
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підкреслює, що пропоноване ним визначення безпосереднього об’єкта 

«виводить» злочини, карані за ст. 209-1 КК, за межі виокремлених ним 

посягань на встановлений порядок зайняття господарською діяльністю 

зокрема, так і злочинів у сфері господарської діяльності взагалі [96, с. 601; 

136, с. 616; 97, с. 326].  

На думку Ю.Г. Старовойтової, запропоноване О.О. Дудоровим 

визначення основного безпосереднього об’єкту злочину, передбаченого 

ст. 209-1 КК, є більш прийнятним, але і воно не позбавлено вад. На її думку, 

основні безпосередні об’єкти злочинів, передбачених окремими частинами 

ст. 209-1 КК, не співпадають і повинні розглядатися окремо [195, с. 61].  

Близьке за змістом визначення основного безпосереднього об’єкту 

злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, пропонують О.В. Процюк та 

В.В. Чернєй. На їхню думку, безпосереднім об’єктом злочину є 

функціонування системи фінансового моніторингу в частині встановленого 

порядку обігу та захисту інформації, яка надається Спеціально 

уповноваженому органу [132, с. 482]. Цьому визначенню притаманні ті самі 

вади, що і визначенню, запропонованому О.О. Дудоровим.   

На підставі проведеного аналізу, Ю.Г. Старовойтова дійшла висновку, 

що основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 

КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.), є правовідносини, у межах яких 

забезпечується інформаційний обмін між суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу й Уповноваженим органом, у частині подання 

останньому інформації про фінансові операції у відповідності до 

антилеґалізаційного законодавства України, а основним безпосереднім 

об’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 

16 січня 2003 р.), є правовідносини із забезпечення режиму обмеженого 

доступу до інформації, яка надається Уповноваженому органові, в частині 

виконання обов’язку не розголошувати таку інформацію [195, с. 63 – 64, 67]. 

В.М. Киричко, О.І. Перепелиця та В.Я. Тацій, безпосередній об’єкт, 

передбачених ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.) злочинів, 
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визначали як суспільні відносини у сфері заняття господарською діяльністю і 

боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним 

шляхом [94, с. 197, 200]. Але згодом правники також окремо визначили 

основні безпосередні об’єкти досліджуваних злочинів. На їхню думку, 

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

відносини, які виникають при здійсненні фінансового моніторингу за 

фінансовими операціями з метою виявлення їх зв’язку з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування 

тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення, а злочину, 

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

встановлений законом режим обмеженого доступу до інформації, яка 

надається Спеціально уповноваженому органу з питань фінансового 

моніторингу [98, с. 234, 236].  

Підтримуючи тезу про те, що основні безпосередні об’єкти злочинів, 

передбачених окремими частинами ст. 209-1 КК, не співпадають і повинні 

розглядатися окремо, хочемо відмітити, що запропоновані з одного боку 

Ю.Г. Старовойтовою, а з іншого – В.М. Киричком, О.І. Перепелицею, 

В.Я. Тацієм, визначення основного безпосереднього об’єкту злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК є дуже близькими за своїм змістом. Проте, 

Ю.Г. Старовойтова, на нашу думку, більш чітко визначила межі основного 

безпосереднього об’єкту злочину, передбаченого ч. 1 цієї статті, виходячи з 

наступного. Для запобігання та протидії відмиванню доходів злочинного 

походження, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового 

знищення, в Україні створено систему фінансового моніторингу, яка 

становить складну систему відносин, спрямованих, зокрема, на: ведення 

обліку фінансових операцій, які мають передбачені законом ознаки або є 

підозрілими, і їх учасників; ідентифікацію, верифікацію та перевірку клієнтів 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу; інформаційний обмін між 

суб’єктами первинного та державного рівнів; аналіз, опрацювання й 

узагальнення Спеціально уповноваженим органом інформації про фінансові 
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операції; забезпечення режиму обмеженого доступу до інформації, що 

надається цьому органу тощо. При цьому, лише окремі із зазначених 

відносин підлягають кримінально-правовій охороні за ст. 209-1 КК.  

Як було зазначено вище, охоронювані кримінальним законом відносини, 

які знищуються, порушуються або змінюються у випадку вчинення злочину, 

складаються з трьох взаємопов’язаних елементів. Це: суб’єкти відносин; 

предмет з приводу якого існують суспільні відносини; суспільно значима 

діяльність (соціальний зв’язок) як зміст відносин [37, с. 16]. 

Предметом суспільних відносин, що охороняються ч. 1 ст. 209-1 КК, 

виступає інформація: про фінансові операції, що підлягають обов’язковому 

та/або внутрішньому фінансовому моніторингу; про фінансові операції осіб, 

якщо є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи пов’язані із 

вчиненням злочину, визначеного КК; про фінансові операції (їх учасників), 

стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або 

призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження 

зброї масового знищення. 

Суб’єктом охоронюваних ч. 1 ст. 209-1 КК суспільних відносин, в силу 

прямої вказівки в диспозиції ч. 1 цієї статті, з одного боку виступає 

Спеціально уповноважений орган – центральний орган 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 (п. 37 

ч. 1 ст. 1 Закону від 14 жовтня 2014 р.). На сьогодні таким органом є 

Державна служба фінансового моніторингу.  

З іншого боку, надання Спеціально уповноваженому органу інформації 

про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, відповідно 

до ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р., зобов’язані здійснювати суб’єкти 

первинного фінансового моніторингу. При цьому, забезпечення 

повідомлення Спеціально уповноваженого органу про такі фінансові операції 

покладається на призначеного відповідального працівника суб’єкта 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/2341-14
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первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність 

одноособово, без утворення юридичної особи і які самостійно надають 

відповідну інформацію Спеціально уповноваженому органу) (абз. 1 ч. 1 ст. 6, 

ч. 3 ст. 7 Закону від 14 жовтня 2014 р.). Як стверджує І.М. Гаєвський, 

відповідальний працівник є ключовою фігурою в суб’єкті первинного 

фінансового моніторингу, що у співпраці із керівником координує 

антилегалізаційні заходи на рівні суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу [31, с. 162].      

 Таким чином, носіями суспільних відносин, які поставлені під охорону 

ч. 1 ст. 209-1 КК, з одного боку виступають службовці Спеціально 

уповноваженого органу, а з іншого відповідальні працівники суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу або спеціально визначені суб’єкти 

первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність 

одноособово, без утворення юридичної особи (наприклад, суб’єкти 

підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час 

здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна або здійснюють 

торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та 

виробами з них, нотаріуси, адвокати, аудитори тощо). 

Зв’язок між суб’єктами розглядуваних суспільних відносин передбачає 

наявність їх взаємних прав та обов’язків, які детально регламентовані 

чинним законодавством (в першу чергу, Законом від 14 жовтня 2014 р., а 

також рядом інших нормативно-правових актів у цій сфері). Цей зв’язок 

виникає на підставі реалізації Спеціально уповноваженим органом його 

права одержувати у встановлений законом строк та у визначеному порядку 

інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають 

фінансовому моніторингу, а також у зв’язку з виконанням суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу обов’язку своєчасно, в повному обсязі 

та в установленій формі надавати цю інформацію зазначеному органу. 
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У зв’язку з цим вважаємо, що використання словосполучення 

«правовідносини, у межах яких забезпечується інформаційний обмін» є не 

зовсім точним, оскільки, виходячи з положень антилегалізаційного 

законодавства, в рамках відносин, поставлених під охорону ч. 1 ст. 209-1 КК, 

відбувається не інформаційний обмін, а інформаційне забезпечення 

Спеціально уповноваженого органу з боку суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу. На користь цієї тези свідчить і той факт, що в ч. 1 ст. 209-1 КК 

передбачено кримінальної відповідальність за неналежне інформування лише 

Спеціально уповноваженого органу суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу, а не навпаки. 

У випадку вчинення злочину, охоронювані кримінальним законом 

відносини порушуються через вплив на той чи інший їхній елемент – 

предмет, суб’єктів чи соціальний зв’язок. Заподіяння шкоди будь-якому 

елементу суспільних відносин тягне за собою заподіяння шкоди і самим 

суспільним відносинам як цілісній системі.  

Під час вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, злочинного 

впливу обов’язково зазнає соціальний зв’язок суспільних відносин, оскільки 

суб’єктом досліджуваного злочину виступають самі суб’єкти цих відносин 

(це питання більш докладно буде розглянуто далі). Як зазначає 

М.Й. Коржанський, це відбувається тому, що при вчиненні злочину самим 

учасником суспільних відносин шкода спричиняється шляхом виключення 

себе з цих суспільно корисних й охоронюваних кримінальним законом 

відносин. Винна особа або не виконує, або неналежно виконує покладені на 

неї обов’язки, чим i розриває соціальний зв’язок [85, с. 51]. У разі ж подання 

Спеціально уповноваженому органові завідомо недостовірної інформації про 

фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, окрім 

соціального зв’язку, шкода заподіюється також предмету суспільних 

відносин, поставлених під охорону ч. 1 ст. 209-1 КК. 

На підставі проведеного аналізу можна дійти висновку, що основним 

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

інформацією про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають 

фінансовому моніторингу, з боку суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу. 

Переходячи до визначення основного безпосереднього об’єкту злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, ми дійшли висновку, що ним є інші 

суспільні відносини, не ті, що виступають основним безпосереднім об’єктом 

злочину, передбаченого ч. 1 цієї статті. Предметом цих суспільних відносин 

виступає будь-яка інформація, що надається Спеціально уповноваженому 

органу. Це може бути інформація, яка надсилається суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу або іншими суб’єктами. Проте є одна умова – така 

інформація повинна мати обмежений доступ.  Така інформація, згідно з п. 40 

ч. 1 ст. 1 Закону від 14 жовтня 2014 р., одержала назву «таємниця 

фінансового моніторингу». 

Суб’єктом охоронюваних ч. 2 ст. 209-1 КК суспільних відносин, в силу 

прямої вказівки в диспозиції ч. 2 цієї статті, виступає особа, якій ця 

інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю. 

Такими особами є працівники суб’єктів первинного та державного 

фінансового моніторингу, правоохоронних органів, інших державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій 

незалежно від форми власності, а також компетентних органів іноземних 

держав і міжнародних організацій, які, відповідно до Закону від 14 жовтня 

2014 р., мають право або зобов’язані надавати інформацію Спеціально 

уповноваженому органу. Також, суб’єктами правовідносин, поставлених під 

охорону в ч. 2 ст. 209-1 КК, є працівники Спеціально уповноваженого органу. 

З іншого боку, суб’єктами розгляданих суспільних відносин є органи, 

підприємства, установи й організації в особі їх керівників, яким належить 

право вимагати виконання зазначеного обов’язку. 

Зв’язок між суб’єктами, охоронюваних ч. 2 ст. 209-1 КК, суспільних 

відносин полягає в тому, що на них чинним антилегалізаційним 
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законодавством покладено обов’язок забезпечувати режим обмеженого 

доступу до інформації, яка надається Спеціально уповноваженому органу, та 

стала їм відомою у зв’язку з професійною або службовою діяльністю. Так, 

наприклад, відповідно до п. 14 ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р. суб’єкт 

первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів щодо 

запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій 

яких проводиться перевірка) інформації, що подається Спеціально 

уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового 

моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або отримання 

запиту від Спеціально уповноваженого органу). У свою чергу, розголошення, 

у будь-який спосіб, працівниками Спеціально уповноваженого органу 

таємниці фінансового моніторингу тягне за собою відповідальність 

відповідно до закону або за рішенням суду (абз. 2 ч. 12 ст. 12 Закону від 

14 жовтня 2014 р.).  

Як слушно зазначає Ю.Г. Старовойтова, запорукою ефективного 

функціонування системи забезпечення обмеженого доступу до інформації, 

яка надсилається Уповноваженому органові, є належне виконання обов’язку 

її не розголошувати, оскільки в разі, коли працівник установи ознайомлює 

сторонню особу з певними відомостями, які були надані Спеціально 

уповноваженому органу, нівелюються всі інші механізми, спрямовані на їх 

захист [195, с. 67]. 

Таким чином, у разі невиконання суб’єктами, охоронюваних ч. 2 ст. 209-

1 КК суспільних відносин, свого обов’язку не розголошувати відповідну 

інформацію шкода заподіюється соціальному зв’язку цих суспільних 

відносин. Крім того, злочинного впливу зазнає і предмет цих відносин, 

оскільки інформація, яка надається Спеціально уповноваженому органу, 

втрачає конфіденційний характер. 

На підставі зазначеного, ми підтримуємо позицію В.М. Киричка, 

О.І. Перепелиці та В.Я. Тація про те, що основним безпосереднім об’єктом 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, є суспільні відносини, що 
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забезпечують встановлений законом режим обмеженого доступу до 

інформації, яка надається Спеціально уповноваженому органу. 

При цьому, варто мати на увазі, що одним і тим же злочином може бути 

завдана шкода суспільним відносинам не лише в одній, а і в кількох сферах. 

До таких злочинів можна віднести умисне порушення вимог законодавства 

про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму, оскільки, в разі його 

вчинення, негативних змін можуть зазнавати й інші суспільні відносини. 

Однак питання щодо визначення їх кола в науці кримінального права також 

належить до числа дискусійних.  

Перед тим, як перейти до розгляду цього питання, зазначимо, що в 

нашому дослідженні ми будемо дотримуватися підходу, згідно з яким 

безпосередній об’єкт за горизонталлю поділяється на основний 

безпосередній і додатковий, який, своєю чергою, поділяється на 

обов’язковий і факультативний. 

На думку П.П. Андрушка, додатковими об’єктами злочину, 

передбаченого ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.), можуть 

бути порядок здійснення фінансової діяльності, нормальне функціонування 

фінансової системи, інтереси правосуддя, право на банківську та комерційну 

таємницю [133, с. 723]. 

Аналізуючи склад злочину, передбачений ст. 209-1 КК (у редакції 

Закону від 16 січня 2003 р.), Н.О. Гуторова зазначала, що додатковим 

безпосереднім об’єктом цього злочину виступають інтереси правосуддя, а 

при вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, таким об’єктом 

можуть бути відносини у сфері охорони комерційної та банківської таємниці 

[43, с. 96; 101, с. 565]. 

У свою чергу О.О. Дудоров вважає, що додатковими об’єктами 

умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму є встановлений порядок здійснення господарської 
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діяльності, належне функціонування правосуддя, громадська безпека, 

встановлений порядок використання комп’ютерів і комп’ютерних мереж [96, 

с. 601 – 602; 97, с. 326]. 

О.В. Процюк та В.В. Чернєй вважають, що додатковими безпосередніми 

об’єктами цього злочину можуть бути порядок здійснення фінансової 

діяльності, інтереси правосуддя, громадська безпека [132, с. 482].  

На думку Ю.Г. Старовойтової, додатковим безпосереднім об’єктом 

злочинів, передбачених ст. 209-1 КК, є відносини у сфері службової 

діяльності. Цей об’єкт завжди зазнає шкоди оскільки в процесі надання 

відповідної інформації працівник суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу реалізує покладений на нього службовий обов’язок. 

Невиконання цього обов’язку неодмінно завдає шкоди нормальній, 

уреґульованій законом діяльності такого суб’єкта й Уповноваженого органу. 

У свою чергу розголошення інформації, яка надається Уповноваженому 

органу, є невиконанням покладеного на особу службового або професійного 

обов’язку, що також завдає шкоди певним відносинам у сфері службової 

діяльності [195, с. 64, 67]. 

Також, Ю.Г. Старовойтова зазначає, що додатковим факультативним 

об’єктом злочинів, передбачених ст. 209-1 КК, є відносини у рамках яких 

забезпечуються інтереси правосуддя. Свою позицію науковець обґрунтовує 

тим, що однією з найважливіших властивостей інформації, яка надається 

Спеціально уповноваженому органу, є те, що вона може підтвердити або 

спростувати підозри про відмивання доходів або фінансування тероризму. За 

наявності достатніх підстав, Уповноважений орган має надавати 

правоохоронним органам відповідні узагальнені матеріали. У подальшому, 

такі матеріали можуть стати підставою для порушення кримінальних справ. 

При цьому обізнаність особи, яка справді відмиває доходи кримінального 

походження, з тим, що певна інформація стосовно неї та здійснених нею 

фінансових операцій потрапила в поле зору Уповноваженого органу, створює 
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загрозу ефективному здійсненню кримінального переслідування [195, с. 64 – 

65, 67]. 

У відгуку офіційного опонента на кандидатську дисертацію 

Ю.Г. Старовойтової «Кримінально-правова протидія порушенням 

законодавства України про фінансовий моніторинг», М.І. Хавронюк ставить 

слушне запитання: «хіба у розділі ХVIII Особливої частини КК України 

(«Злочини проти правосуддя») є стаття, яка передбачає відповідальність за 

перешкоджання здійсненню кримінального переслідування? Ні, немає. 

Стаття 343 передбачає відповідальність за втручання в діяльність працівника 

правоохоронного органу, але вона має більш широкий зміст і до того ж 

знаходиться в іншому розділі». У цьому зв’язку, правник слушно нагадує, що 

додатковий об’єкт не є довільною прикрасою основного безпосереднього 

об’єкта. Додатковий об’єкт злочину виконує конкретні функції, зокрема 

функцію кваліфікації злочинів та розмежування суміжних складів злочинів. 

Виходячи з цієї позиції, спробуємо визначити коло суспільних відносин, 

які виступають додатковими об’єктами злочинів, передбачених ст. 209-1 КК. 

Перш за усе, додатковим безпосереднім об’єктом умисного порушення 

вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, можуть 

виступати відносини у сфері службової діяльності. Цим відносинам 

завдається шкода якщо злочин, передбачений ст. 209-1 КК вчинює 

відповідальній працівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу або 

злочин, передбачений ч. 2 цієї статті, вчинює інша службова особа, якій 

інформація, що надається Спеціально уповноваженому органу, стала відома у 

зв’язку зі службовою діяльністю. 

Законом від 14 жовтня 2014 р. було суттєво розширено перелік суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу. Серед цих суб’єктів, відповідно до п.7 

ч. 2 ст. 5 цього закону, виокремлено спеціально визначених суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність 

одноособово, без утворення юридичної особи (наприклад, нотаріуси, 
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адвокати, аудитори тощо). Вчиняючи злочини, передбачені ст. 209-1 КК, ці 

особи завдають шкоду суспільним відносинам у сфері професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. 

У разі вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, у формі 

умисного подання недостовірної інформації про фінансові операції, що 

відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, шкода, залежно 

від суб’єкта злочину, може бути завдана або суспільним відносинам у сфері 

обігу і використання офіційних документів, які забезпечують нормальну 

діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності 

або суспільним відносинам у сфері службової діяльності. Цим відносинам 

завдається шкода тому, що недостовірна інформація про фінансові операції, 

які підлягають фінансовому моніторингу, подається згідно з вимогами 

антилегалізаційного законодавства, в паперовому або електронному вигляді 

та має форму офіційного документа
1
.  

Тепер перейдемо до визначення додаткових об’єктів злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК. Як було зазначено вище, предметом цього 

злочину є інформація, що надається Спеціально уповноваженому органу. Це, 

передусім, інформація, яка надається суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу. Однак це може бути й інша інформація, оскільки відповідно до 

п. 2 ч. 1 ст. 20 Закону від 14 жовтня 2014 р. та пп. 2 п. 6 Положення про 

Державну службу фінансового моніторингу України Спеціально 

уповноважений орган має право одержувати безоплатно в установленому 

законодавством порядку від державних органів, посадових осіб, 

                                                 
Примітка.  

Законодавство України передбачає певну форму повідомлень про фінансові операції, які надаються 

Спеціально уповноваженому органові. Так, сформований системою автоматизації банку файл-повідомлення 

шифрується програмними засобами та передається засобами електронної пошти Національного банку на 

адресу Спеціально уповноваженого органу (п. 94 Положення про здійснення банками фінансового 

моніторингу, затверджене постановою НБУ від 26 червня 2015  № 417). Інформація про фінансові операції, 

яка надходить від інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в паперовому вигляді шляхом 

надсилання поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку чи в 

електронному вигляді (абз. 1 п. 4 Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням 

розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою КМУ від 5 серпня 2015 р. № 552). 
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правоохоронних органів, судів, НБУ, органів місцевого самоврядування, 

суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій інформацію 

(довідки, копії документів), у тому числі інформацію з обмеженим доступом, 

необхідну для виконання покладених на нього завдань. При цьому, до 

інформації з обмеженим доступом, згідно з ч. 1 ст. 21 Закону України «Про 

інформацію», відноситься конфіденційна, таємна та службова інформація. 

Отже, Спеціально уповноважений орган має право одержувати інформацію, 

що становить банківську або комерційну таємницю. У зв’язку з цим 

додатковим факультативним об’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 

КК можуть виступати суспільні відносини з охорони комерційної та 

банківської таємниці.  

З цього приводу Н.О. Гуторова слушно зазначає, що вчинення діянь, 

передбачених ч. 2 ст. 209-1 КК, також може заподіяти шкоду відносинам у 

сфері охорони комерційної та банківської таємниці [102, с. 293].  

Ми також підтримуємо позицію Ю.Г. Старовойтової про те, що 

додатковим факультативним об’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 

КК, можуть виступати відносини у сфері використання комп’ютерів, систем і 

комп’ютерних мереж, оскільки забезпечення режиму обмеженого доступу до 

інформації, яка надається Уповноваженому органу, потребує вжиття 

комплексу спеціальних заходів [195, с. 68]. Наприклад, комплексна система 

захисту інформації забезпечує захист державних інформаційних ресурсів в 

автоматизованих системах, що входять до складу Єдиної державної 

інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, 

шляхом здійснення комплексу технічних, криптографічних, організаційних 

та інших заходів і використання засобів захисту інформації, спрямованих на 

недопущення блокування доступу до інформації, несанкціонованого 

ознайомлення з нею та/або її модифікації [151]. 
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Підводячи підсумки вищезазначеному, можна сказати, що додатковими 

обов’язковими об’єктами 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, також 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 комп’ютерів, систем і комп’ютерних мереж, 

а також відносини з охорони комерційної та банківської таємниці [19, с. 27]. 

Аналіз умисного порушення вимог законодавства про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансування тероризму, а також наукової літератури дозволяє зробити 

висновок про те, що предмет злочину є обов’язковою ознакою 

досліджуваних складів злочину. 

Традиційно предметом злочину у теорії кримінального права 

визнавались і визнаються речі матеріального світу, впливаючи на які, особа 

посягає на цінності (блага), що належать суб’єктам суспільних відносин [92, 

с. 131]. При цьому в науковій літературі наголошується на тому, що 

предметом злочину з урахуванням змін, що на сьогодні відбулися у 

законодавстві, слід визнавати не лише фізичні тіла (об’єкти), але й 

інтелектуальні цінності (їх різновиди), певні відомості, інформацію [223, 

с. 161]. Дещо по-іншому пропонує вирішити цю проблему Є.В. Лащук. У 

дисертаційному дослідженні науковець дійшов висновку, що предмет 

злочину – це факультативна ознака об’єкта злочину, що знаходить прояв у 

матеріальних цінностях (котрі людина може сприймати органами чуття чи 

фіксувати спеціальними технічними засобами), з приводу яких і (або) 

шляхом безпосереднього впливу на які вчиняється злочинне діяння. Ним слід 

вважати, зокрема, інформацію, електричну, теплову та інші види енергії, 

органи, тканини або кров людини [111, с. 8]. 
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Отже, у цілій низці випадків предмет злочину може не мати фізичної 

оболонки. Наприклад, у злочинах, пов’язаних з незаконними діями щодо 

інформації, предмет злочину може бути представлений у вигляді певних 

відомостей (даних), які й становлять собою інформацію як таку.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформація – 

будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних 

носіях або відображені в електронному вигляді. Така сама дефініція терміну 

«інформація» закріплена в ч. 1 ст. 200 Цивільного кодексу України. Таким 

чином, інформація становить собою сукупність відомостей (даних), які 

можуть бути сприйняті лише після їх відображення за допомогою певної 

системи спеціальних засобів, що й надають їй зовнішнього виразу. 

Предметом злочинів виступає інформація, яка знаходить своє відображення у 

вигляді символів, даних, сигналів тощо. Більш широке розуміння предмета 

злочину все частіше зустрічається у сучасній юридичній літературі не лише 

під час аналізу конкретних складів злочинів [92, с. 440; 183, с. 10; 125, с. 14 – 

16; 123, с. 8 – 9; 80, с. 54 – 56; 7, с. 30 – 35], але й в межах загального вчення 

про об’єкт злочину [11, с. 59; 114, с. 101; 226, с. 67 – 77; 228, с. 77]. 

У науковій літературі зазначається, що в тих випадках, коли інформація 

є предметом злочинного впливу, вона одночасно виступає і предметом 

злочину [1, с. 236; 123, с. 8 – 9]. 

Оскільки ч. 1 та ч. 2 ст. 209-1 КК передбачають два самостійних склади 

злочини, то й аналіз предметів цих складів злочинів також буде здійснено 

окремо.  

Є.Л. Стрельцов пише про те, що предметом складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, є певна інформація (відомості) про фінансові 

операції, що має бути представлена для контролю Спеціально 

уповноваженому органу [104, с. 394]. 

В.М. Киричко, В.Я. Тацій та О.І. Перепелиця зазначають, що предметом 

цього складу злочину є інформація про фінансові операції, що відповідно до 

закону підлягають фінансовому моніторингу [98, с. 234]. Аналогічним чином 
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визначає предмет досліджуваного злочину О.О. Дудоров [96, с. 602; 97, с. 

326], О.В. Процюк та В.В. Чернєй [132, с. 482].   

У свою чергу, Н.О. Гуторова, дещо по іншому визначає предмет злочину, 

що розглядається. На її думку, предметом злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 209-1 КК виступає:  

- інформація про фінансові операції, які підлягають фінансовому 

моніторингу, що подається Спеціально уповноваженому центральному 

органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового 

моніторингу; 

- завідомо неправдива інформація про такі операції [102, с. 294].  

Здійснює диференціацію предмету злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 

КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.), залежно від того чи є інформація, 

яка має бути надана Спеціально уповноваженому органу, достовірною або 

недостовірною також П.П. Андрушко [133, с. 723 – 724], О.О. Дудоров [61, 

с. 238], Ю.Г. Старовойтова [195, с. 76]. Щоправда, такий поділ правники 

здійснювали не тільки тому, що інформація відповідна поділялася на 

достовірну та недостовірну але й тому, що в першій редакції ч. 1 ст. 209-1 КК 

предметом злочину, вчинюваного у формі неподання, визнавалася 

інформація про будь-які фінансові операції, яка відповідно до законодавства 

мала надаватися Спеціально уповноваженому органу, а предметом злочину, 

вчинюваного у формі подання цьому органові недостовірної інформації, – 

лише відомості про фінансові операції, які підлягали внутрішньому або 

обов’язковому фінансовому моніторингу.  

Вважаємо підхід Н.О. Гуторової до характеристики предмету злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, більш виправданим, оскільки дозволяє 

більш повно розкрити його ознаки, а також допомагає розмежувати форми 

об’єктивної сторони досліджуваного складу злочину. 

Отже, одним з предметів злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, є 

інформація про фінансові операції, які відповідно до закону підлягають 

фінансовому моніторингу.  
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У науковій літературі відзначали, що в ч. 1 ст. 209-1 КК (у редакції 

Закону від 16 січня 2003 р.) предметом злочину, вчинюваного у формі 

неподання, визнавалася інформація про будь-які фінансові операції, яка, 

відповідно до законодавства, мала надаватися Спеціально уповноваженому 

органу, а предметом злочину, вчинюваного у формі подання цьому органові 

недостовірної інформації, – відомості лише про фінансові операції, які 

підлягали внутрішньому або обов’язковому фінансовому моніторингу [8, 

с. 128; 45, с. 84; 61, с. 238]. Таким чином, поза межами дії кримінально-

правової заборони залишалося подання недостовірної інформації про 

фінансові операції, підозрілі з огляду на фінансування тероризму, адже такі 

операції законом не визнавалися ані такими, що підлягають обов’язковому 

фінансовому моніторингу, ані такими, що підлягають внутрішньому 

фінансовому моніторингу. У ч. 1 ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 

18 травня 2010 р.) цей недолік було усунено [45, с. 82]. 

Досліджуючи ці зміни нами було з’ясовано, що вони відповідали 

вимогам Сорока рекомендацій FATF у редакції від 24 вересня 2003 р., в яких, 

зокрема, передбачалось, що якщо фінансова установа підозрює або має 

достатні підстави підозрювати, що кошти є результатом кримінальної 

діяльності або пов’язані з фінансуванням тероризму, необхідно встановити 

вимогу (безпосередньо у законодавстві або у підзаконному акті) щодо 

негайного повідомлення про свої підозри ПФР (рекомендація 13). 

Аналогічний обов’язок, відповідно до рекомендації 16, було покладено на всі 

не фінансові підприємства, які надають допомогу в здійсненні окремих видів 

фінансових операцій (наприклад, юристи, нотаріуси, інші незалежні фахівці у 

правовій сфері та бухгалтери повинні повідомляти про підозрілі операції, 

якщо вони задіяні у фінансовій операції від імені або за дорученням клієнта 

тощо). При цьому, країни повинні забезпечити застосування ефективних, 

адекватних та дієвих санкцій (кримінальні, цивільні або адміністративні) до 

фізичних або юридичних осіб, які не виконують вимог щодо боротьби з 

відмиванням грошей або фінансуванням тероризму (рекомендація 17). 
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Змістовне наповнення інформації, яка є предметом злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 209-1
 
КК, розкривається при аналізі регулятивного 

антилегалізаційного законодавства. Так, відповідно до ч. 6 ст. 6 Закону від 

14 жовтня 2014 р. суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний 

повідомляти Спеціально уповноваженому органу про:  

а) фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому 

моніторингу
1
;  

б) фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому 

моніторингу, а також інформацію про свої підозри щодо діяльності осіб або 

їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані із злочином, 

визначеним КК;  

в) фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони 

пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення
2
.  

Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у 

разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 тис. 

грн. (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та 

надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших 

азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, – 30 тис. грн.) або 

дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших 

активах, еквівалентну 150 тис. грн. (для суб’єктів господарювання, які 

проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних 

ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне 

(віртуальне) казино, – 30 грн.), та має одну або більше ознак, визначених у 

ст. 15 Закону від 14 жовтня 2014 р. (наприклад, переказ коштів на анонімний 

                                                 
Примітки: 

1. У 2015 році близько 89 відсотків інформації, поданої суб’єктами первинного фінансового моніторингу 

Держфінмоніторингу, є інформацією про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому 

моніторингу [189]. 

2. Так, розподіл взятих на облік Держфінмоніторингом протягом ІV кварталу 2015 року повідомлень в 

розрізі ознак фінансового моніторингу має такий вигляд: з ознаками обов’язкового фінансового моніторингу 

92,26% (1164275); з ознаками внутрішнього фінансового моніторингу 6,06% (76499); з ознаками 

обов’язкового та внутрішнього моніторингу – 1,57% (19764); відстеження (моніторинг) фінансових операцій 

– 0,11% (1 389) [208].  
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(номерний) рахунок за кордон і надходження коштів з анонімного 

(номерного) рахунка з-за кордону; купівля-продаж за готівку чеків, дорожніх 

чеків, у тому числі інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи 

засобів платежу; обмін банкнот на банкноти іншого номіналу тощо)
1
.  

Аналіз матеріалів правозастосовної практики дозволяє стверджувати, що 

правоохоронні органи не завжди правильно встановлюють наявність 

предмету складу злочину, передбаченого ст. 209-1 КК.  

Так, органами досудового слідства особа 2 обвинувачується в тому, що 

будучи призначеним на посаду головного фахівця з питань фінансового 

моніторингу Чернівецької філії АТ «Укрінбанк», в порушення вимог ст. 8 

Закону від 28 листопада 2002 р., умисно неодноразово не повідомив ДКФМ 

про проведення 392 фінансових операції, які підлягали обов’язковому 

фінансовому моніторингу, чим умисно перешкоджав виконанню ДКФМ його 

основних завдань, зокрема збирання, оброблення та аналіз інформації про 

фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, 

тобто вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 209-1 КК (в редакції Закону від 

16 березня 2003 р.). 

Ухвалюючи виправдувальний вирок, суд, зокрема, зазначив, що з 392 

файлів-повідомлень, які згідно обвинувачення не надійшли до Спеціально 

уповноваженого органу, 282 операції не підлягали обов’язковому 

моніторингу у відповідності до вимог «Положення про здійснення банками 

фінансового моніторингу», затвердженого постановою НБУ від 14 травня 

2003 р., а тому і не повинні були передаватися до ДКФМ. Лише 110 з 

наведених в пред’явленому обвинуваченні операцій підлягали обов’язковому 

фінансовому моніторингу. Зокрема, обов’язковому фінансовому моніторингу 

не підлягають 22 операцій, оскільки відповідно до п. 4. ст. 11 Закону від 

28 листопада 2002 р., обов’язковому фінансовому моніторингу підлягають 

операції на суму в 80 тис. грн. або більше, в тому разі, якщо одна із сторін є 

                                                 
Примітка. 

На думку О.Є. Користіна, таке поєднання кількісної вимоги з якісною суттєво обмежують можливості 

фінансового моніторингу як механізму виявлення фактів відмивання коштів [87, с. 105]. 
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юридичною або фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце 

проживання, місце знаходження в країні (на території), яка не бере участі в 

міжнародному співробітництві в сфері запобігання та легалізації доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або має рахунок в банку, зареєстрованій в 

даній країні. Перелік таких країн визначається КМУ. Серед цих країн 

Британські Віргінські Острови не перераховуються [28].   

Невичерпний перелік фінансових операцій, що підлягають 

внутрішньому фінансовому моніторингу, наводиться у ст. 16 Закону від 

14 жовтня 2014 р. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому 

моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу 

виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:  

а) критеріях ризиків, визначених самостійно суб’єктом первинного 

фінансового моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених 

центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення 

реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму
1
;  

б) встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) 

невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому 

стану та/або змісту діяльності клієнта;  

в) типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та 

оприлюднених Спеціально уповноваженим органом
2
. 

Так, у п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону від 14 жовтня 2014 р. визначено, що високий 

ризик – це результат оцінки ризику суб’єктом первинного фінансового 

                                                 
Примітки: 

1. Так наказом Міністерства фінансів України від 8 липня 2016 р. № 584 були затверджені «Критерії 

ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення» [106]. 

2. Слід зазначити, що в Законі від 14 жовтня 2014 р., законодавець більш абстрактніше визначив перелік 

фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, у порівнянні із Законом від 

18 травня 2010 р.    
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моніторингу, що базується на результатах аналізу сукупності визначених 

критеріїв, який свідчить про високу ймовірність використання суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму. Наприклад, 

відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р., суб’єкт первинного 

фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик, зокрема, 

стосовно таких клієнтів: клієнтів, місцем проживання (перебування, 

реєстрації) яких є держава, у якій не застосовуються або застосовуються 

недостатньою мірою рекомендації FATF та інших міжнародних організацій, 

що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню 

тероризму; іноземних фінансових установ (крім фінансових установ, які 

зареєстровані в державах – членах ЄС, державах – членах FATF), з якими 

встановлюються кореспондентські відносини; національних, іноземних 

публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних 

організаціях, або пов’язаних з ними осіб, факт належності до яких клієнта 

або особи, що діє від їх імені, встановлений суб’єктом первинного 

фінансового моніторингу; клієнтів, які включені до переліку осіб, пов’язаних 

з провадженням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано 

міжнародні санкції. 

Згідно з пп. «в» п. 6 ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р., поряд з 

інформацією про фінансові операції, що підлягають обов’язковому або 

внутрішньому фінансовому моніторингу, самостійним об’єктом фінансового 

моніторингу є інформація про фінансові операції, стосовно яких є підстави 

підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для 

фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення. При цьому в п. 50 ч. 1 ст. 1 Закону від 14 жовтня 2014 р. зазначено, 

що фінансування тероризму – це надання чи збір будь-яких активів з 

усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково: для 

будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або 
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терористичною організацією; для організації, підготовки і вчинення окремим 

терористом, терористичною групою або терористичною організацією 

визначеного КК терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного 

акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення 

терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню 

терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, 

а також спроби вчинення таких дій. У свою чергу фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення – це дії з надання, збору чи 

використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового 

знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції (п. 49 ч. 1 цієї 

статті).  

На підставі зазначеного, ми не погоджуємося з позицією відповідно до 

якої предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, є лише інформація 

про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають обов’язковому та 

внутрішньому фінансовому моніторингу [98, с. 234], оскільки вказана 

позиція не охоплює всі види інформації, яка виступає предметом злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК. 

Враховуючи вищенаведене, ми також не поділяємо позицію 

О.В. Процюка та В.В. Чернєя, які пишуть про те, що з огляду на назву 

ст. 209-1 КК, в останній мало б бути передбачено відповідальність і за 

фінансування тероризму. Однак зважаючи на наявність ст. 258-5 КК, а також 

на відсутність згадки про фінансування тероризму в диспозиції коментованої 

статті, науковці вважають словосполучення «або фінансування тероризму» у 

назві ст. 209-1 КК вжитим некоректно [132, с. 483]. Дійсно, зміст ст. 209-1 

КК є вужчим за її назву, оскільки, як слушно зазначає О.О. Дудоров, під 

кримінально-правову охорону за допомогою цієї статті взяті лише 

інформаційні відносини щодо здійснення фінансового моніторингу. При 

цьому фінансовий моніторинг – це сукупність заходів із виявлення операцій, 

що підлягають такому моніторингу, з ідентифікації клієнтів, ведення обліку 

фінансових операцій, зберігання і подання відповідної інформації тощо [96, 
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с. 602]. Як було зазначено вище, стаття 209-1 КК спрямована на захист 

фінансової системи України від фінансових операцій, спрямованих на 

легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму, або фінансування розповсюдження зброї масового знищення. У 

зв’язку з цим, наявність у назві ст. 209-1 КК словосполучення «або 

фінансування тероризму» є цілком виправданим.  

Хоч назва досліджуваної статті і відповідає положенням регулятивного 

законодавства, проте вона є дуже громіздкою та складною для сприйняття. 

Тому вважаємо за доцільне викласти її в новій редакції: «Умисне порушення 

вимог законодавства про фінансовий моніторинг». Така назва, на нашу 

думку, є більш лаконічною але при цьому відображає суть злочинів, 

передбачених ст. 209-1 КК. 

  Аналіз Закону від 14 жовтня 2014 р. дозволяє стверджувати, що окрім 

інформації, передбаченої п. 6 ч. 2 ст. 6 цього Закону, суб’єкти первинного 

фінансового моніторингу також зобов’язані подавати Спеціально 

уповноваженому органу: інформацію про свої підозри щодо діяльності осіб 

або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані із злочином, 

визначеним КК (пп. «б» п. 6 ч. 2 ст. 6 Закону)
1
; на його запит додаткову 

інформацію, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи 

фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, іншу, визначену в 

Законі, додаткову інформацію, а також інформацію, яка може бути пов’язана 

із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій) (абз. 2 п. 7, п. п. 9, 

10 ч. 2 ст. 6 Закону) тощо (ч. 1 ст. 17 Закону). 

А.О. Данилевський, Ю.Г. Старовойтова та Ю.О. Старук зазначають, що, 

внесені до ч. 1 ст. 209-1 КК Законом від 18 травня 2010 р., зміни не 

                                                 
Примітка. 

В науковій літературі зазначено, що це є новелою Закону, оскільки передбачає звітування до 

Держфінмоніторингу не лише про фінансові операції, а також і про статичні активи, дії щодо яких не 

вчинюються, і про діяльність осіб, коли суб’єкт бачить їх зв'язок зі злочином, що передбачений КК [130, 

с. 240]. Цю інформацію суб’єкт подає до Держфінмоніторингу у довільній формі за підписом керівника 

суб’єкта або відповідального працівника. Така інформація повинна містити, зокрема, найменування суб’єкта, 

відомості про осіб, що підозрюються, вид активу, підстави для виникнення підозри та іншу наявну 

інформацію (п. 26 Порядку подання інформації…, затвердженого постановою КМУ від 5 серпня 2015 р. 

№ 552). 
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вирішують однозначно питання про те, чи повинна визнаватися предметом 

злочину, передбаченого цією кримінально-правовою нормою додаткова 

інформація з приводу фінансових операцій, які стали об’єктом фінансового 

моніторингу, а також інформація про зупинення проведення фінансової 

операції, у якій учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до 

переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або які 

були піддані міжнародним санкціям, адже п. 9, ч. 2 ст. 6 та ст. 17 Закону від 

18 травня 2010 р.  так само зобов’язує суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу надавати Спеціально уповноваженому органові такі відомості 

[45, с. 82]. 

З’ясовуючи позицію законодавця з цього приводу, науковці звернулися 

до положень ч. 1 ст. 166-9 КУпАП (у редакції Закону від 18 травня 2010 р.), 

де поряд із ненаданням, несвоєчасним надання та наданням недостовірної 

інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, 

Спеціально уповноваженому органу, виокремлює й такі форми об’єктивної 

сторони, як: ненадання, несвоєчасне надання Спеціально уповноваженому 

органу додаткової інформації з приводу фінансових операцій, які стали 

об’єктом фінансового моніторингу; та неповідомлення Спеціально 

уповноваженому органу про зупинення проведення фінансової операції, у 

якій учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку 

осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або які були піддані 

міжнародним санкціям. Викладене дозволяє А.О. Данилевському, 

Ю.Г. Старовойтовій та Ю.О. Старук зробити висновок про те, що предметом 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, охоплюється лише інформація про 

фінансові операції, обов’язок щодо надання якої регламентований п. 6 ч. 2 

ст. 6 Закону України від 18 травня 2010 року [45, с. 83; 56, с. 48 – 49]. 

Підтримує зазначену точку зору О.О. Дудоров, який зазначає, що 

ненадання, несвоєчасне надання такої інформації, як і неповідомлення 

Спеціально уповноваженому органу про зупинення проведення фінансової 

операції, якщо її учасником (вигодоодержувачем) є особа, яку включено до 
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переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо 

яких застосовані міжнародні санкції, визнається адміністративним 

проступком (ч. 1 ст. 166-9 КпАП) [96, с. 603; 97 с. 326]. 

Проте, наведений вище аргумент, на сьогодні, не може бути 

використаний для визначення предмету злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 

КК, оскільки Законом від 14 жовтня 2014 р. до ч. 1 ст. 166-9 КУпАП були 

внесені зміни, які, зокрема, полягають у тому, що такі форми об’єктивної 

сторони, як «ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з 

приводу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, 

на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

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

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та 

«неповідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, про 

зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або 

вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із 

здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані 

міжнародні санкції», було виключено з диспозиції ч. 1 цієї статті, а також 

уточнено об’єктивну сторону одного з адміністративних правопорушень, 

передбачених у диспозиції ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, і, як наслідок, передбачено 

адміністративну відповідальність за «неподання, несвоєчасне подання, 

порушення порядку подання або подання центральному органу виконавчої 

влади… недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством». 

Вважаємо, що правова регламентація предмету злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 209-1 КК, потребує удосконалення, оскільки не дозволяє чітко його 

визначити. Відсутність чітких нормативних орієнтирів у вирішенні цього 

питання (причому як на законодавчому рівні так і на рівні окремих 

підзаконних нормативно-правових актів) може бути усунена лише шляхом 

внесення відповідних змін до ст. 209-1 КК. Найбільш оптимальним  
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вирішенням цієї проблеми, на нашу думку, має бути доповнення цієї статті 

приміткою наступного 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 операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони 

пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення» [20, с. 104].  

Наступним предметом складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, 

виступає недостовірна інформації про фінансові операції, що відповідно до 

закону підлягають фінансовому моніторингу.   

Ми підтримуємо точку зору Н.О. Гуторової, яка вважає, що 

недостовірна інформація про фінансові операції, які підлягають фінансовому 

моніторингу, що подається Спеціально уповноваженому органу – це 

інформація, яка містить завідомо неправдиві відомості про фізичних або 

юридичних осіб, які здійснюють такі операції, а також про характер самих 

операцій. На думку правника, недостовірною слід визнавати також 

інформацію, яку винний завідомо подає не в повному обсязі, приховуючи 

певні відомості щодо осіб, які здійснюють операцію, або обставини, що 

характеризують саму операцію [102, с. 295].  

Надання неправдивої або неповної інформації про відповідні фінансові 

операції створює умови для введення в оману Спеціально уповноваженого 

органу, оскільки сприйняття неправильної, перекрученої або неповної 

інформації про ту чи іншу фінансову операцію може призвести до того, що в 

його працівників сформується неправильне, помилкове уявлення про неї. 

Крім того, подання неповної інформації або неналежне її оформлення є 

підставою для відмови від взяття на облік інформації про фінансову операцію. 

Спеціально уповноважений орган, після отримання файлу-повідомлення 

від банку, розшифровує цей файл, перевіряє електронні цифрові підписи, 
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здійснює контроль за правильністю заповнення всіх реквізитів файла-

повідомлення та повнотою наданих даних. За результатами такого контролю 

файла-повідомлення Спеціально уповноважений орган до кінця наступного 

робочого дня, у якому він отримав такий файл, формує та надсилає на адресу 

банку файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації 

про фінансову(і) операцію(ї) (п. 95 Положення про здійснення банками 

фінансового моніторингу). 

Тепер перейдемо до предмету злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1
 
КК. 

П.П. Андрушко визначав предмет злочину, передбачений ч. 2 цієї статті (в 

редакції Закону від 16 січня 2003 р.), як будь-яку інформацію щодо 

здійснення фінансового моніторингу, яка має бути надана або вже надана 

Спеціально уповноваженому органу [133, с. 723 – 724].     

О.О. Дудоров, при характеристиці складу злочину, передбаченого ч. 2 

ст. 209-1
 
КК, (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.), розрізняє «інформацію 

про фінансові операції», «недостовірну інформацію про фінансові операції, 

які підлягають внутрішньому або обов’язковому фінансовому моніторингу» 

(ч. 1 ст. 209-1 КК) та «розголошену інформацію, яка надається Спеціально 

уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового 

моніторингу» (ч. 2 ст. 209-1 КК). Правник слушно зауважував, що вказана 

інформація вважається такою, що має обмежений доступ. У плані 

відповідальності за ч. 2 ст. 209-1 КК, розголошена інформація може 

стосуватись не лише фінансових операцій, у тому числі тих, які підлягають 

внутрішньому або обов’язковому фінансовому моніторингу. Її зміст може 

включати отримані Спеціально уповноваженим органом відомості про 

заходи, спрямовані на протидію легалізації «брудних доходів» [134, с. 512 – 

513]. 

Виходячи зі змісту диспозиції ч. 2 ст. 209-1 КК у чинній редакції, слід 

відмітити, що вищезазначені позиції не втратили своєї актуальності, оскільки 

законодавчий підхід до визначення змісту інформації в диспозиції цієї 

кримінально-правової норми не змінився. І на сьогодні є всі підстави вважати, 
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що предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, є будь-яка 

інформація, що надається Спеціально уповноваженому органу. Така 

інформація, відповідно до п. 40 ч. 1 ст. 1 Закону від 14 жовтня 2014 р., є 

таємницею фінансового моніторингу.  

Коментуючи диспозиції ч. 2 ст. 209-1 КК, О.О. Дудоров слушно зазначає 

про те, що інформація може стосуватись не лише фінансових операцій, які 

стали об’єктом фінансового моніторингу. Це може бути будь-яка інформація, 

надана Спеціально уповноваженому органу і необхідна йому для виконання 

покладених на нього завдань (наприклад, інформація, яка пов’язана з 

проведення аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового 

моніторингу та, яка отримана від підприємств, установ, організацій, що не є 

суб’єктом первинного фінансового моніторингу, або інформація про 

результати досудового слідства та постановлені судові рішення у справах, у 

розслідуванні яких використовуються узагальнені матеріали, надані 

Спеціально уповноваженим органом) [96, с. 603; 97, с. 326; 136, с. 618].    

При цьому, важливою характеристикою предмета складу злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 209-1
 
КК, є те, що така розголошена інформація не 

повинна становити собою лише відомості про сам факт надання інформації 

про фінансову операцію Спеціально уповноваженому органу. Як зазначено в 

науковій літературі, таке діяння тягне не кримінальну, а адміністративну 

відповідальність за ч. 3 ст. 166-9 КУпАП [97, с. 327; 98, с. 237; 136, с. 618; 

195, с. 80].
 
 

Таким чином, нормами кримінального та адміністративного 

законодавства, покликані створити умови для забезпечення інформаційної 

безпеки у співпраці суб’єктів первинного фінансового моніторингу та інших 

суб’єктів з одного боку, а також Спеціально уповноваженого органу з іншого 

боку. Однак цей правовий механізм охорони інформації має деякі вади. У 

диспозиції ч. 2 ст. 209-1 КК при описанні ознак предмету цього складу 

злочину вжите словосполучення «…інформації, яка відповідно до закону 

надається…», тобто використовується недоконаний вид дієслова 
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«надаватися», який позначає як дію, що не встигла ще реалізуватися, так і 

дію, що реалізується без усяких обмежень, а також дію, що регулярно або 

нерегулярно повторюється [10, с. 178]. Таким чином, предметом цього 

складу злочину може бути як інформація, яка вже надана Спеціально 

уповноваженому органу, так й інформація, яка ще не надавалась, але має 

бути надана Спеціально уповноваженому органу. Отже, законодавець 

встановлює широкі межі кримінально-правової охорони таємного обміну 

інформацією між Спеціально уповноваженим органом та іншими суб’єктами.  

Крім того, як слушно зазначає Ю.Г. Старовойтова, ч. 2 ст. 209-1 КК 

повинна застосовуватися лише тоді, коли буде встановлено, що особа при 

розголошенні змісту відомостей, які надаються Спеціально уповноваженому 

органу, вказала на їх правову природу, тобто довела до відома сторонньої 

особи, що це саме інформація, яка була або буде надана Спеціально 

уповноваженому органові [195, с. 82]. 

Водночас, у диспозиції ч. 3 ст. 166-9 КУпАП законодавець обмежився 

встановленням адміністративної відповідальності за розголошення лише 

факту подання (одержання) інформації Спеціально уповноваженому органу 

та не передбачив адміністративної відповідальності за розголошення 

інформації про те, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу готується 

до передачі інформація про фінансову операцію Спеціально уповноваженому 

органу. Така прогалина може бути використана для того, аби перешкодити 

такій передачі інформації чи вжиття заходів, які б нівелювали значення самої 

передачі інформації Спеціально уповноваженому органу.  

Відповідна прогалина може бути усунута двома шляхами. Перший 

полягає в тому, що через внесення змін до диспозиції ч. 3 ст. 166-9
 
КУпАП 

може бути уточнена об’єктивна сторона відповідного правопорушення. Але, 

такий підхід не усуває всіх питань. О.О. Дудоров зазначає, що особа, яка 

займається відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванням тероризму, будучи обізнаною про те, що певна інформація 

стосовно неї або здійсненої нею фінансової операції була надіслана 
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Спеціально уповноваженому органу, намагатиметься діяти у такий спосіб, 

щоб не допустити викриття своїх злочинних дій. Оскільки розголошення як 

такого факту інформування Спеціально уповноваженого органу спроможне 

знівелювати механізм фінансового моніторингу у конкретній ситуації, а, 

отже, є суспільно небезпечною поведінкою, її законодавча оцінка як 

адміністративного проступку є неадекватною її суспільній небезпеці. 

Криміналізація розголошення факту подання відповідної інформації 

видається доцільною і через потребу захисту ділової репутації суб’єктів 

господарської діяльності, які є учасниками фінансових операцій [56, с. 56; 96, 

с. 604; 97, с. 327].  

На підставі вищезазначеного вважаємо, що саме другий підхід 

сприятиме вирішенню актуальних проблем застосування кримінального 

законодавства в сфері протидії умисному порушенню вимог законодавства 

про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму [17, с. 124]. Тому, ми 

підтримуємо пропозицію О.О. Дудорова та Ю.Г. Старовойтової, доповнити 

диспозицію ч. 2 ст. 209-1 КК вказівкою на розголошення відомостей про 

факт надання Уповноваженому органу певної інформації [96, с. 604; 97, 

с. 327; 195, с. 82]. 

У зв’язку з цим, ч. 2 ст. 209-1 КК, після слів «фінансового моніторингу», 

доповнити словосполученням «та/або умисне розголошення відомостей про 

надання такої інформації цьому органу». 

Поряд із цим, відповідних змін потребує ч. 3 ст. 166-9 КУпАП. 

Відповідно до абз. 2 ч. 13 ст. 12 Закону від 14 жовтня 2014 р. особи, винні у 

порушенні таємниці фінансового моніторингу та заборони інформувати про 

факт подання інформації Спеціально уповноваженому органу, несуть 

відповідальність у порядку, встановленому законом. Проте, в ч. 3 ст. 166-9 

КУпАП передбачено адміністративну відповідальність лише за 

розголошення інформації, що відповідно до закону є об’єктом обміну між 

суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Спеціально 



81  

уповноваженим органом. Розголошення інформації, яка надається 

Спеціально уповноваженому органу іншими суб’єктами, не утворює склад 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 166-9 КУпАП. Ця 

прогалина, на нашу думку, потребує усунення, особливо враховуючи то факт, 

що ч. 2 ст. 209-1 КК (яка не містить зазначеного недоліку) майже не 

застосовується на практиці. 

У зв’язку з цим, ч. 3 ст. 166-9 КУпАП має бути викладена в наступній 

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».       

 

2.2. Зміст об’єктивної сторони умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму 

 

Об’єктивна сторона злочину – це зовнішній акт суспільно небезпечного 

посягання на охоронюваний кримінальним правом об’єкт [110, с. 213]. Як і 

будь-який акт вольової поведінки людини, злочин становить собою єдність 

його зовнішніх (об’єктивних) і внутрішніх (суб’єктивних) властивостей і 

ознак. Зовнішня сторона злочину утворює його об’єктивну сторону, а 

внутрішня – суб’єктивну сторону. Визнаючи нерозривний зв’язок 

об’єктивних і суб’єктивних ознак злочину, наука кримінального права, у той 

же час, досліджує їх окремо, що необхідно для більш глибокого їх розуміння. 

Такий підхід дозволяє глибше пізнати об’єктивну й суб’єктивну сторони 

злочину, які в реальності складають єдиний і неподільний акт злочинної 

поведінки [93, с. 115]. Об’єктивна сторона складу злочину містить найбільше 
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інформації, необхідної для кваліфікації діяння як злочину. Вона охоплює 

ознаки, що характеризують злочин з точки зору його зовнішнього прояву [92, 

с. 133]. 

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, полягає у 

неподанні, несвоєчасному поданні або поданні недостовірної інформації про 

фінансові операції, що відповідно до закону, підлягають фінансовому 

моніторингу, Спеціально уповноваженому органу, якщо такі діяння 

заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи 

інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або 

інтересам окремих юридичних осіб. Діяння, як ознака об’єктивної сторони 

цього складу злочину, може виражатись в одній з трьох форм: 

1) неподання інформації про фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу; 

2) несвоєчасне подання інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу; 

3) подання недостовірної інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу. 

Конкретний зміст кожного з цих діянь може бути визначений шляхом 

системного аналізу положень КК та регулятивного антилегалізаційного 

законодавства. 

Як було зазначено вище, порядок виявлення та реєстрації фінансових 

операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також подання 

Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, встановлюється НБУ – для банків та 

КМУ – для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу (ч. 1 ст. 12 

Закону від 14 жовтня 2014 р.). У свою чергу, порядок взяття на облік цієї 

інформації встановлюється КМУ (ст. 13 цього Закону). 

Порядок подання інформації Спеціально уповноваженому органу 

суб’єктом первинного фінансового моніторингу (крім банків) затверджений 
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постановою КМУ від 5 серпня 2015 р. № 552 «Деякі питання організації 

фінансового моніторингу» [170]. 

Згідно з цим Порядком, суб’єкт, у визначених законом випадках, 

надсилає Спеціально уповноваженому органу повідомлення про фінансову 

операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу. У повідомленні про 

фінансові операції зазначається інформація про суб’єкта (відокремлений 

підрозділ), який його надсилає, та фінансові операції, що внесені до реєстру 

(п. 19 Порядку). У повідомленні про фінансову операцію, що надсилається 

суб’єктом-юридичною особою на підставі інформації, яка надійшла від 

відокремленого підрозділу, повинні зазначатися реквізити такого підрозділу 

(п. 20 Порядку). 

В п. 6 ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р. встановлені строки, 

протягом яких, суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані 

повідомляти Спеціально уповноваженому органу про фінансові операції, які 

підлягають фінансовому моніторингу: 

а) протягом трьох робочих днів з дня реєстрації або спроби проведення 

фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому 

моніторингу; 

б) в день виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, або 

спроби проведення фінансових операцій, але не пізніше наступного робочого 

дня з дня реєстрації фінансових операцій, що підлягають внутрішньому 

фінансовому моніторингу; 

в) в день виявлення, але не пізніше наступного робочого дня з дня 

реєстрації фінансових операцій стосовно яких є підстави підозрювати, що 

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

фінансування розповсюдження зброї масового знищення. 

У разі надходження неналежним чином оформленого або поданого 

повідомлення про фінансову операцію, Держфінмоніторинг відмовляє у 

взятті на облік такої інформації (п. 6 Порядку ведення Державною службою 

фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що 
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підлягають фінансовому моніторингу, затвердженому постановою КМУ від 

5 серпня 2015 р. № 552).  

Після взяття (відмови у взятті) на облік інформації про фінансову 

операцію, Держфінмоніторинг, протягом трьох робочих днів, повідомляє про 

це суб’єкту, який подав таку інформацію (п. 7 цього Порядку). 

Розглянувши порядок правового регулювання надання інформації про 

фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально 

уповноваженому органу, перейдемо до аналізу суспільно-небезпечних діянь, 

передбачених ч. 1 ст. 209-1 КК.  

За своєю конструкцією неподання інформації про фінансові операції, що 

відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу виражається в 

формі бездіяльності. Бездіяльність – це пасивна форма поведінки, що полягає 

у невчиненні особою конкретної дії (дій), які вона повинна була і могла 

вчинити в конкретних умовах [93, с. 124]. Початком злочинної бездіяльності 

є той момент, коли в сукупності наявні три такі обставини: а) обов’язок 

особи виконати певну дію; б) можливість виконати її у даних умовах; 

в) невиконання цією особою тих дій, які від неї вимагаються [109, с. 92]. 

О.В. Процюк та В.В. Чернєй зазначають, що неподання інформації 

означає, що особа володіє певною інформацію і має виконати покладений на 

неї законодавством обов’язок, однак умисно цього не робить [132, с. 484]. 

На думку В.М. Киричка, В.Я. Тація та О.І. Перепелиці, умисне 

неподання інформації про фінансові операції, що відповідно до закону 

підлягають фінансовому моніторингу виражається в тому, що особа не 

направила Спеціально уповноваженому органу належним чином оформлене 

повідомлення (інформацію) про такі фінансові операції в ситуації, коли вона 

відповідно до Закону від 14 жовтня 2014 р. була зобов’язана і могла це 

здійснити [98, с. 235]. 

Аналогічним чином визначає злочинну бездіяльність і О.О. Дудоров, 

який вказує на те, що неподання інформації означає, що особа, володіючи 

потрібною інформацією і маючи змогу виконати покладений на неї обов’язок, 
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умисно цього не робить. Склад розглядуваного злочину потрібно вбачати як 

у випадку, коли особа відкрито відмовляється виконати вимогу закону, так і 

тоді, коли вона фактично не подає до цього органу належну інформацію, а 

також у тому разі, коли надається лише частина інформації про фінансові 

операції, що підлягають фінансовому моніторингу [96, с. 604; 97, с. 327]. 

Отже, наведена форма об’єктивної сторони досліджуваного складу 

злочину не вичерпується лише пасивною поведінкою винної особи. 

Положення регулятивного антилегалізаційного законодавства також 

визначають, що слід розуміти під неподанням відповідної інформації. 

Відповідно до ст. 25 Закону від 14 жовтня 2014 р., неподанням інформації 

Спеціально уповноваженому органу є: 

- неподання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації 

про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, що 

призвело до відсутності на обліку у Спеціально уповноваженого органу 

належним чином оформленого та поданого зазначеним суб’єктом 

повідомлення
1
; 

- неподання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації 

про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, після 

отримання від Спеціально уповноваженого органу повідомлення з 

ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в 

цілому щодо наданого таким суб’єктом повідомлення про фінансову 

операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, що призвело до відсутності 

на обліку у Спеціально уповноваженого органу належним чином 

оформленого та поданого зазначеним суб’єктом повідомлення
2
; 

- подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу неналежним 

чином оформленого повідомлення після отримання від Спеціально 

                                                 
Примітки: 

1. Як зазначено в науковій літературі – це неподання у класичному його розумінні [130, с. 743]. 

2. Зокрема, маються на увазі випадки, при яких суб’єкт первинного фінансового моніторингу подав до 

Держфінмоніторингу інформацію про фінансову операцію та отримав повідомлення з ненульовими кодами 

помилок. Після цього суб’єкт не відкоригував неправильно оформлену інформацію та повторно не направив 

до Держфінмоніторингу інформацію про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, як 

наслідок – на обліку у Держфінмоніторингу належним чином оформлене та подане таким суб’єктом 

повідомлення відсутнє [130, с. 744].   
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уповноваженого органу повідомлення з ненульовими кодами помилок за 

окремими фінансовими операціями або в цілому, щодо наданого таким 

суб’єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому 

моніторингу, що призвело до відсутності на обліку у Спеціально 

уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого 

зазначеним суб’єктом повідомлення
1
. 

Отже, виходячи зі змісту ст. 25 Закону від 14 жовтня 2014 р., неподання 

відповідної інформації пов’язується не просто з бездіяльністю суб’єкта 

злочину але 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. 

Такий підхід, у регулятивному антилегалізаційному законодавстві, до 

визначення терміну «неподання інформації про фінансові операції, які 

підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу», 

зобов’язує виходити за межі буквального тлумачення цього терміну, вжитого 

в диспозиції ч. 1 ст. 209-1 КК, охоплюючи ним не лише ситуації 

бездіяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу але й випадки, 

коли він повідомляє інформацію про фінансову операцію, однак не 

дотримується усіх вимог до такого повідомлення. У таких випадках активні 

дії будуть виступати способом неподання відповідної інформації. Проте, 

об’єктивну сторону цього складу злочину буде утворювати злочинна 

бездіяльність. Як слушно зазначає Н.Ф. Кузнєцова, у житті, різка різниця між 

дією та бездіяльністю, значною мірою згладжується та з’являються проміжні, 

змішані форми, у яких поєднується й активна, і пасивна поведінка. У цьому 

випадку, можна говорити про змішану бездіяльність – це невиконання 

                                                 
Примітка. 

Зазначена норма має складну конструкцію, оскільки відповідно до буквального розуміння під 

«неподанням» розуміє «подання». Маються на увазі випадки, при яких суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу подав до Держфінмоніторингу інформацію про фінансову операцію, після чого отримав 

повідомлення з ненульовими кодами помилок і направив до Держфінмоніторингу нібито відкориговану і 

належним чином оформлену інформацію про фінансову операцію. Але знову ж таки суб’єктом первинного 

фінансового моніторингу була допущена помилка і на обліку у Держфінмоніторингу належним чином 

оформлене та подане таким суб’єктом повідомлення відсутнє [130, с. 745].  
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покладеного на особу правового обов’язку, яке супроводжується активними 

діями із забезпечення цього невиконання [110, с. 226].  

Аналогічним чином розкривають зміст досліджуваного нами діяння, з 

урахуванням положень регулятивного антилегалізаційного законодавства, 

О.О. Дудоров та Н.О. Гуторова. Щоправда роблять вони це з посиланням на 

п. 12. ч. 1 ст. 1 Закону від 18 травня 2010 р., який був чинний на момент 

проведеного ними дослідження та в якому було розкрито зміст терміну 

«неподання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про 

фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, Спеціально 

уповноваженому органу» [96, с. 604; 97, с. 327; 102, с. 295].     

У науковій літературі зазначено, що при формуванні бланкетних 

диспозицій, зміст та об’єм кримінально-правової норми визначається, по-

перше, законом про кримінальну відповідальність та, по-друге, нормами 

інших галузей права чи законодавства (або їх елементами). Причому і перші і 

другі знаходяться в органічній єдності, в результаті чого складають єдине 

ціле в кримінально-правовому смислі. Але головуюче і визначаюче значення 

в структурі даної диспозиції має, безумовно, її кримінально-правова 

компонента (складова) [145, с. 123].      

На підставі зазначеного, визначати момент закінчення умисного 

неподання інформації про фінансові операції, що відповідно до закону 

підлягають фінансовому моніторингу, необхідно з урахуванням таких 

чинників:  

1) виду фінансової операції, інформація про яку має бути подана 

Спеціально уповноваженому органу; 

2) встановлених законодавством строків інформаційного забезпечення 

Спеціально уповноваженого органу, а саме: а) строк протягом якого 

інформаційне повідомлення повинно бути направлене Спеціально 

уповноваженому органу вперше; б) строк для прийняття Спеціально 

уповноваженим органом рішення про взяття або про відмову у взятті на облік 

інформації про фінансову операцію; в) строк для звернення суб’єкта 
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первинного фінансового моніторингу до Спеціально уповноваженого органу 

для з’ясування причин ненаправлення йому повідомлення про взяття 

(відмову у взятті) на облік інформації; г) строк для повторного направлення 

інформаційного повідомлення у випадку неналежного оформлення 

інформаційного повідомлення, яке направлялось раніше;  

3) етап на якому Спеціально уповноважену органу остаточно не було 

направлено інформаційне повідомлення про фінансову операцію, яка 

підлягає фінансовому моніторингу. 

Так, у випадку, коли суб’єкт первинного фінансового моніторингу 

взагалі не надає наявну в нього інформацію Спеціально уповноваженому 

органу, момент закінчення діяння буде визначатись залежно від виду 

фінансової операції та строку відведеного на її подання вперше, 

передбаченому в п. 6 ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р.: 

а) після спливу трьох робочих днів з дня реєстрації або спроби 

проведення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому 

моніторингу; 

б) після закінчення наступного робочого дня з дня реєстрації фінансових 

операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, а якщо 

відповідну фінансову операцію не було зареєстровано – після закінчення того 

дня, коли виникли підозри або достатні підстави для підозри, або була 

здійснена спроба проведення фінансових операцій; 

в) після закінчення наступного робочого дня з дня реєстрації фінансових 

операцій стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, 

стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення, а якщо відповідну фінансову 

операцію не було зареєстровано – після закінчення того дня, коли їх було 

виявлено. 

Аналізуючи положення ч. ч. 1 та 2 ст. 12 Закону від 18 травня 2010 р., в 

яких було закріплено строк, протягом якого, Спеціально уповноваженому 

органу, мала бути надана інформація про фінансові операції, які підлягають 
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обов’язковому фінансовому моніторингу, О.О. Дудоров пише про те, що у 

вказаних випадках виникнення обов’язку інформувати Спеціально 

уповноважений орган про ту чи іншу фінансову операцію законодавець 

пов’язує не з часом її проведення, що було б, на думку правника, логічним, а 

з моментом реєстрації відповідної операції суб’єктом первинного 

фінансового моніторингу. У зв’язку з цим О.О. Дудоров ставить питання: як 

необхідно кваліфікувати дії винної особи, якщо вона умисно не 

зареєструвала фінансову операцію, що підлягає обов’язковому фінансовому 

моніторингу, та, відповідно, не повідомила Спеціально уповноваженому 

органу про неї? На думку правника, якщо при вирішенні цього питання 

застосовувати положення Закону від 18 травня 2010 р., дії зазначеної особи 

не утворюватимуть умисного неподання інформації про фінансову операцію, 

що підлягає фінансовому моніторингу, оскільки така операція не була 

зареєстрована, а злочинне неподання інформації має місце після спливу 

трьох робочих днів після реєстрації відповідної фінансової операції. Для 

О.О. Дудорова, очевидно однак, що така юридична оцінка не відповідає 

суспільній небезпеці цього діяння, на яку факт реєстрації фінансової операції 

не впливає [96, с. 605; 97, с. 327]. Аналогічний висновок, але в контексті 

Закону від 28 листопада 2002 р., зробила Ю.Г. Старовойтова [195, с. 93 – 94].            

Зазначений недолік було частково усунуто в  пп. «а» п. 6 ч. 2 ст. 6 

Закону від 14 жовтня 2014 р., оскільки в цьому підпункті виникнення 

обов’язку інформувати Спеціально уповноважений орган про фінансові 

операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, 

законодавець пов’язує не тільки з моментом реєстрації відповідних операцій 

суб’єктом первинного фінансового моніторингу але і з моментом спроб їх 

проведення. 

Відповідно до п. 38 ч. 1 ст. 1 Закону від 14 жовтня 2014 р. спроба 

проведення фінансової операції – це здійснення клієнтом чи особою, яка діє 

від його імені або в його інтересах, дій, спрямованих на проведення 

фінансової операції, якщо така фінансова операція не була проведена з 
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ініціативи клієнта. Отже, якщо фінансова операція все ж була проведена, то 

строк, протягом якого суб’єкт первинного фінансового моніторингу 

зобов’язаний надати інформацію про фінансові операції, які підлягають 

обов’язковому фінансовому моніторингу, все одно починає обчислюватися 

лише з моменту реєстрації відповідних операцій. 

Свого часу, для розв’язання аналогічної проблеми, Ю.Г. Старовойтова 

запропонувала внести до ст. 5 Закону України від 28 листопада 2002 р. зміни, 

відповідно до яких, зобов’язати суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу подавати Спеціально уповноваженому органові інформацію про 

фінансову операцію, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, 

не пізніше трьох робочих днів із моменту здійснення такої операції. Тоді 

злочинне неподання інформації про фінансову операцію, яка підлягає 

обов’язковому фінансовому моніторингу в контексті ч. 1 ст. 209-1 КК, 

вважатиметься закінченим після спливу трьох робочих днів із моменту 

здійснення такої фінансової операції незалежно від того, чи була вона 

зареєстрована [195, с. 94]. 

Вважаємо, що ця законодавча пропозиція має бути сприйнята в плані 

вдосконалення пп. «а» п. 6 ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р., а на 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу покладено обов’язок 

подавати Спеціально уповноваженому органові інформацію про фінансову 

операцію, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, протягом 

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

Також доволі проблемним залишається момент виникнення обов’язку 

інформувати Спеціально уповноважений орган про фінансові операції, 

стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або 

призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження 

зброї масового знищення. Для визначення початку перебігу такого строку, 

законодавцем використано таке оціночне словосполучення, як «виявлення 

фінансових операцій, стосовно яких є підстави підозрювати», яке 

характеризує внутрішнє сприйняття особою змісту певного явища, за умови 
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відсутності достовірних знань. Відповідно встановлення факту наявності 

«підозри» у особи щодо дійсного спрямування фінансової операції видається 

дуже проблемним в кожному конкретному випадку і може бути встановлено 

лише за умови наявності очевидних зв’язків операції з фінансуванням 

тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. 

При цьому, зміна такого законодавчого підходу на інший, який би був 

прив’язаний до більш конкретного показника такого призначення фінансової 

операції, видається недоцільною, оскільки це може обмежити 

функціонування правового механізму фінансового моніторингу щодо 

протидії фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення. 

Аналізуючи ч. 8 ст. 12 Закону від 18 травня 2010 р., О.О. Дудоров пише 

про те, що, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має достатні 

підстави підозрювати, що фінансові операції пов’язані, стосуються або 

призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів 

чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані 

міжнародні санкції, він зобов’язаний невідкладно повідомити в день 

виникнення підозр про такі фінансові операції у т. ч. Спеціально 

уповноважений орган. Правник зазначає, що у цьому разі здійснення 

фінансової операції, а не її реєстрація цілком доречно виступає тією 

обставиною, яка зумовлює виникнення відносин інформаційного обміну між 

суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Спеціально 

уповноваженим органом [96, с. 605].  

Вважаємо, що ця теза потребує уточнення. На нашу думку, обставиною, 

яка зумовлює виникнення відносин інформаційного обміну між суб’єктом 

первинного фінансового моніторингу та Спеціально уповноваженим органом, 

є підозра про те, що фінансова операція пов’язана, стосується або призначена 

для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдженню зброї 

масового знищення. Момент виникнення цієї підозри може збігатися з 
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моментом проведення фінансової операції, а може і не збігатися та 

виникнути пізніше.  

Складнішою є ситуація, коли суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу подає у визначений Законом від 14 жовтня 2014 р. строк 

Спеціально уповноваженому органу неналежно оформлене повідомлення. 

Так, відповідно до п. 4 Порядку ведення Державною службою фінансового 

моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу інформація про фінансову операцію береться на 

облік після підтвердження того, що повідомлення про таку операцію 

належним чином оформлене та подане, не пізніше наступного робочого дня 

після надходження такої інформації в електронному вигляді, а у разі 

надходження інформації в паперовому вигляді – не пізніше ніж протягом 

трьох робочих днів після її надходження. У разі надходження неналежним 

чином оформленого або поданого повідомлення про фінансову операцію 

Держфінмоніторинг відмовляє у взятті на облік такої інформації (п. 6 

Порядку). Після взяття (відмови у взятті) на облік інформації про фінансову 

операцію Держфінмоніторинг протягом трьох робочих днів повідомляє про 

це суб’єкту, який подав таку інформацію (п. 7 Порядку). 

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р., у разі 

надходження від Спеціально уповноваженого органу повідомлення з 

ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в 

цілому щодо наданого суб’єктом первинного фінансового моніторингу 

повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому 

моніторингу, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний 

подати протягом трьох робочих днів з дня надходження такого повідомлення 

до Спеціально уповноваженого органу належним чином оформлене 

повідомлення. Зазначене положення також закріплено в п. 22 Порядку 

надання інформації від 5 серпня 2015 р. Якщо з будь-яких причин суб’єкт 

(відокремлений підрозділ) не отримав від Держфінмоніторингу протягом 

10 робочих днів з дати надходження повідомлення про вручення поштового 
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відправлення або  операції (у разі ненадходження повідомлення про вручення 

поштового відправлення), або протягом двох робочих днів з дати 

відправлення повідомлення про фінансову операцію в електронному вигляді 

повідомлення про взяття (відмову у взятті) на облік надісланої 

Держфінмоніторингу інформації, такий суб’єкт (відокремлений підрозділ) 

звертається до Держфінмоніторингу для з’ясування причини неотримання 

відповідного повідомлення (п. 23 Порядку). 

Аналогічним чином має діяти відповідальній працівник банку. Так, 

відповідно до п. 96 Положення про здійснення банками фінансового 

моніторингу відповідальний працівник банку, в разі отримання файла-

повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про 

фінансову(і) операцію(ї) з ненульовими кодами помилок за окремими 

фінансовими операціями або щодо файла-повідомлення в цілому, має 

проаналізувати причини виникнення помилок, забезпечити їх виправлення та 

подати протягом трьох робочих днів із дня отримання файла-повідомлення 

про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про фінансову(і) 

операцію(ї) з ненульовими кодами помилок належним чином оформлене 

повідомлення в складі нового файла-повідомлення на адресу Спеціально 

уповноваженого органу.   

Залежно від етапу, на якому суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу не подав належним чином оформлене повідомлення Спеціально 

уповноваженому органу, можна виокремити декілька моментів із настанням 

яких це діяння є закінченим: 

1) якщо суб’єкт вперше подав неналежним чином оформлене 

повідомлення, а після отримання від Спеціально уповноваженого органу 

повідомлення про відмову у взятті інформації про фінансову операцію на 

облік, не подав належним чином оформлене повідомлення, то діяння слід 

вважати закінченим на наступний день після спливу триденного терміну для 

надання повторного належним чином оформленого повідомлення; 
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2) якщо суб’єкт повторно подав неналежним чином оформлене 

повідомлення, після отримання від Спеціально уповноваженого органу 

повідомлення про відмову у взятті інформації про фінансову операцію на 

облік, то діяння, як і в попередній ситуації, слід вважати закінченим на 

наступний день після спливу триденного терміну для надання повторного 

належним чином оформленого повідомлення. 

Наступна форма об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 209-1 КК полягає в несвоєчасному поданні Спеціально уповноваженому 

органу інформації про фінансові операції, що відповідно до закону 

підлягають фінансовому моніторингу. 

О.В. Процюк та В.В. Чернєй вважають, що несвоєчасне подання 

інформації – це подання інформації до відповідних державних органів з 

порушенням установлених для цього строків або термінів [132, с. 484]. З 

огляду на те, що інформація про фінансові операції, які підлягають 

фінансовому моніторингу, має надаватися лише Спеціально уповноваженому 

органу вищенаведена позиція підлягає уточненню. 

В.М. Киричко, В.Я. Тацій, О.І. Перепелиця зазначають, що несвоєчасне 

поданням інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому 

моніторингу, характеризується тим, що така інформація була подана 

Спеціально уповноваженому органу пізніше за встановлений Законом строк 

[98, с. 235]. Подібним чином розкривають зміст цієї форми об’єктивної 

сторони Н.О. Гуторова [102, с. 296] та О.О. Дудоров [96, с. 605; 97, с. 327; 

136, с. 619].  

На сьогодні, знову ж таки враховуючи бланкетний характер диспозиції 

досліджуваної кримінально-правової норми, така форма об’єктивної сторони, 

як несвоєчасне подання інформації про фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу, потребує більш детального аналізу. 

Досліджуючи критерії відмежування злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 16 січня 2001 р.) й адміністративного 

проступку, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП (у редакції Закону від 
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28 листопада 2002 р.), Ю.Г. Старовойтова звернула увагу на таку форму 

об’єктивної сторони останнього, як несвоєчасне надання Спеціально 

уповноваженому органові інформації про певні фінансові операції. 

Науковець зазначила, що слово «вчасний» означає той, «який робиться у 

відповідний час, саме тоді, коли треба, своєчасний». На цій підставі, 

несвоєчасне надання Спеціально уповноваженому органові інформації про 

фінансові операції можна визначити як невиконання відповідальним 

працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу у передбачений 

законом строк покладеного на нього обов’язку з інформування Спеціально 

уповноваженого органу про певні фінансові операції. Тож такий проступок 

може мати місце лише після спливу часу, відведеного законодавством для 

надсилання Спеціально уповноваженому органові відповідних повідомлень. 

Проте вже в момент спливу такого часу, закінченим має визнаватися інше 

правопорушення, яке полягає в неподанні інформації. Безумовно, у 

результаті неподання інформації про фінансову операцію суспільно 

небезпечні наслідки можуть бути значно гіршими за ті, що може спричинити 

несвоєчасне надання такої інформації. Водночас, подання Спеціально 

уповноваженому органові необхідної інформації після закінчення 

встановленого законом терміну, вчинене умисно з метою, скажімо, 

допомогти злочинцю зникнути, є суспільно небезпечнішим за неподання 

інформації про фінансову операцію через необережність. Вирішення цієї 

проблеми потребує спеціального дослідження. Як один із можливих шляхів її 

розв’язання, Ю.Г. Старовойтова пропонувала виключити таку форму 

об’єктивної сторони, як несвоєчасне надання інформації про фінансові 

операції, з диспозиції ч. 1 ст. 166-9 КУпАП. Тоді надання особою Спеціально 

уповноваженому органові інформації про певні фінансові операції після 

закінчення встановленого законом терміну, яке підпадатиме під ознаки 

закінченого ненадання інформації, слід ураховувати для призначення їй 

більш м’якого стягнення [195, с. 169 – 170]. 
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У результаті прийняття Закону від 14 жовтня 2014 р., співвідношення 

таких форм об’єктивної сторони, як неподання інформації про фінансові 

операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та несвоєчасне подання 

такої інформації зазнало суттєвих змін. Виходячи з положень ст. 26 Закону 

від 14 жовтня 2014 р., під неподанням інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу слід розуміти або неподання 

відповідної інформації взагалі або подання (повторне подання) неналежним 

чином оформленого повідомлення (інформації) про фінансову операцію, що 

підлягає  фінансовому моніторингу, що призвело до відсутності на обліку у 

Спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та 

поданого зазначеним суб’єктом повідомлення. На відміну від цього, під 

несвоєчасним поданням інформації про фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу, відповідно до ст. 27 Закону від 14 жовтня 2014 р., 

слід розуміти: 

- подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації 

про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу з 

порушенням строків, передбачених цим Законом
1
;  

- подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу належним 

чином оформленого повідомлення з порушенням строків, передбачених цим 

Законом, після отримання від Спеціально уповноваженого органу 

повідомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими 

операціями або в цілому щодо наданого таким суб’єктом повідомлення про 

фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу
2
; 

- подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу належним 

чином оформленого повідомлення після послідовного отримання від 

                                                 
Примітки: 

1. Як слушно зазначено в науковій літературі, строк для подання Держфінмоніторингу інформації про 

фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу встановлені п. 6 ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 

2014 р. [130, с. 748]. 

2. Зазначений випадок охоплює ситуацію, коли суб’єкт первинного фінансового моніторингу подав до 

Держфінмоніторингу інформацію про фінансову операцію та отримав повідомлення з ненульовими кодами 

помилок. Після цього суб’єкт з порушенням строків, передбачених Законом (три дні для інформації про 

фінансову операцію) направив до Держфінмоніторингу належним чином оформлене повідомлення [130, 

с. 749].  
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Спеціально уповноваженого органу трьох і більше повідомлень з 

ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в 

цілому щодо поданого таким суб’єктом повідомлення про фінансову 

операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, крім випадків, коли така 

інформація подана Спеціально уповноваженому органу без порушення 

строків, установлених п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 6 цього Закону
1
. 

Звідси випливає важливий висновок про те, що несвоєчасне подання 

інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, 

суттєво відрізняється від неподання такої інформації, адже унаслідок такого 

діяння відповідна інформація все ж таки береться на облік Спеціально 

уповноваженим органом але з порушенням установлених строків. Отже, 

закріплення такого діяння у ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, а згодом і в ч. 1 ст. 209-1 

КК, з точки зору точного опису ознак об’єктивної сторони відповідного 

адміністративного правопорушення та злочину, як видається, є цілком 

обґрунтованим кроком та цілком узгоджується з положеннями регулятивного 

законодавства [21, с. 94]. 

Згодом, Ю.Г. Старовойтова також змінила свою позицію у вирішенні 

цього питання. Як зазначають А.О. Данилевський, Ю.Г. Старовойтова, 

Ю.О. Старук, криміналізація несвоєчасного подання Спеціально 

уповноваженому органу інформації про фінансові операції є цілком 

обґрунтованою, адже вчинення цього діяння може мати такі ж наслідки, як і 

неподання або подання недостовірної інформації, що також було враховано 

законодавцем [45, с. 83]. 

Щоправда третій випадок, під яким у Законі від 14 жовтня 2014 р. 

розуміється несвоєчасне подання інформації Спеціально уповноваженому 

органу, на нашу думку, сформульований доволі не чітко. Так, коментуючи 

абз. 4 ч. 1 ст. 26 Закону від 14 жовтня 2014 р., М.В. Лошицький зазначає, що 

цей Закон передбачає можливість для суб’єкта первинного фінансового 

                                                 
Примітка. 

На відміну від Закону від 14 жовтня 2014 р. у Законі від 18 травня 2010 р. не визначалося, що слід 

розуміти під несвоєчасним поданням інформації Спеціально уповноваженому органу. 

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/1702-18/print#n132
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моніторингу виправляти помилки, у разі подання до Держфінмоніторингу 

неналежним чином оформленого повідомлення. Однак, зазначена процедура, 

звісно, не може тривати безкінечно, а отже, Закон передбачає, що 

виправлення помилки можливо тричі [130, с. 749]. Погоджуючись з цією 

позицією, хочемо зробити певне уточнення. Вважаємо, що в Законі від 14 

жовтня 2014 р., передбачена можливість без будь-яких юридичних наслідків 

для суб’єкта первинного фінансового моніторингу виправити помилки лише 

двічі. У випадку, коли такий суб’єкт направить Спеціально уповноваженому 

органу неналежним чином оформлене повідомлення втретє, то йому нічого 

не залишиться і він зобов’язаний буде подати виправлене повідомлення 

вчетверте. Але навіть якщо інформація про фінансову операцію, яка буде 

міститися в четвертому повідомленні, буде взята на облік Спеціально 

уповноваженим органом, дії суб’єкта первинного фінансового моніторингу 

все одно будуть розглядатися як несвоєчасне подання інформації Спеціально 

уповноваженому органу. 

Найбільше запитань викликає положення, згідно з яким, 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 Закону від 

14 жовтня 2014 р. Це означає, що якщо суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу, після одержання від Спеціально уповноваженого органу 

чергового повідомлення про відмову від взяття на облік інформації про 

фінансову операцію, буде подавати неналежним чином оформлене 

повідомлення з додержанням строків, передбачених п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону від 

14 жовтня 2014 р., то цей процес може тривати безкінечно, а дії суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу не можуть бути розцінені як 

несвоєчасне подання інформації Спеціально уповноваженому органу. У 

зв’язку з цим положення абз. 4 ч. 1 ст. 26 Закону від 14 жовтня 2014 р. мають 

бути уточнені. 
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Отже, залежно від етапу, на якому суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу несвоєчасно подав належним чином оформлене повідомлення 

Спеціально уповноваженому органу, можна виокремити декілька моментів із 

настанням яких це діяння є закінченим: 

1) якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу вперше подав 

належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію, що 

підлягає фінансовому моніторингу, з порушенням строків, передбачених п. 6. 

ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р., то діяння вважається закінченим зі 

спливом строків, передбачених цим пунктом. 

2) якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу подав належним 

чином оформлене повідомлення після отримання від Спеціально 

уповноваженого органу повідомлення про відмову у взятті інформації про 

фінансові операції на облік, то діяння вважається закінченим зі спливом 

триденного строку, передбаченого регулятивним антилегалізаційним 

законодавством (п.7 ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р., а також п. 22 

Порядку надання інформації від 5 серпня 2015 р. або п. 96 Положення про 

здійснення банками фінансового моніторингу) для подання вдруге належним 

чином оформленого повідомлення; 

3) якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу подав належним 

чином оформленого повідомлення після послідовного отримання від 

Спеціально уповноваженого органу трьох і більше повідомлень про відмову 

у взятті інформації про фінансові операції на облік, то діяння вважається 

закінченим із моменту подання суб’єктом первинного фінансового 

моніторингу належним чином оформленого повідомлення вчетверте. При 

цьому необхідно, щоб відповідна інформація була подана Спеціально 

уповноваженому органу з порушенням строків, передбачених п. п. 6, 7 ч. 2 

ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р. 

Третя форма об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 209-1 КК полягає в умисному поданні Спеціально уповноваженому органу 

недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону 

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/1702-18/print#n132
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підлягають фінансовому моніторингу. В п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону від 18 травня 

2010 р. було закріплено дефініцію поняття «умисне подання суб’єктом 

первинного фінансового моніторингу завідомо недостовірної інформації про 

фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально 

уповноваженому органу». Натомість Закон від 14 жовтня 2014 р. вже не 

містить дефініцію цього поняття.   

О.О. Дудоров під поданням недостовірної інформації пропонує розуміти 

подання Спеціально уповноваженому органу неправдивих відомостей, тобто 

відомостей, які повністю або частково не відповідають дійсності і здатні 

ввести адресата в оману (наприклад, стосовно характеру та суб’єктного 

складу проведеної фінансової операції) [96, с. 605; 97, с. 327]. Подібний 

підхід підтримують й В.М. Киричко, В.Я. Тацій, О.І. Перепелиця [98, с. 235].  

О.В. Процюк та В.В. Чернєй вважають, що подання недостовірної 

інформації – це подання спотворених відомостей, які повністю або частково 

не відповідають дійсності [132, с. 484]. 

Натомість Н.О. Гуторова більш широко визначає зміст цього поняття. 

Вона вважає, що подання недостовірної інформації про фінансові операції, 

які підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому 

органу має місце у випадках подання інформації, яка повністю або частково 

не відповідає дійсності, а також подання неповної інформації щодо певної 

фінансової операції [43, с. 99; 101, с. 566; 102, с. 296]. Виходячи із 

запропонованої правником дефініції, під поданням недостовірної інформації, 

Н.О. Гуторова, зокрема, розуміє подання неповної інформації. Із такою 

позицією погоджується Ю.Г. Старовойтова, яка вважає, що на підставі, як 

повністю або частково, перекрученої інформації, так і виходячи з неповної 

інформації про фінансову операцію, неможливо з’ясувати сутність цієї 

операції [195, с. 105]. 

Вважаємо, що з прийняттям Закону від 14 жовтня 2014 р., ця позиція 

потребує певного уточнення. Як було зазначено вище, така форма 

об’єктивної сторони, як неподання Спеціально уповноваженому органу 
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інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають 

фінансовому моніторингу, охоплює не тільки ті випадки, коли особа взагалі 

не направляє Спеціально уповноваженому органу належним чином 

оформлене повідомлення. Неподання відповідної інформації має місце і тоді, 

коли суб’єкт первинного фінансового моніторингу вперше або вдруге подав 

неналежним чином оформлене повідомлення, в результаті чого, інформація 

про фінансову операцію не була взята на облік Спеціально уповноваженим 

органом.  

Аналізуючи ч. 1 ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.) 

П.П. Андрушко, під поданням недостовірної інформації про фінансові 

операції, які підлягають внутрішньому або обов’язковому фінансовому 

моніторингу Спеціально уповноваженому органу, розуміє направлення 

(передачу) відповідальним працівником суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу Спеціально уповноваженому органу Повідомлення про 

фінансову операцію та витягу з Реєстру фінансових операцій суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу, до яких внесені відомості (інформація), 

що повністю чи частково не відповідають дійсності [133, с. 729].  

На сьогоднішній день, повідомлення про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, та Реєстр фінансових операцій, що 

підлягають фінансовому моніторингу, затверджені наказом Мінфіну від 

29 січня 2016 р. № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, 

пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх 

заповнення». Згідно з Інструкцією щодо заповнення форм обліку та подання 

інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої 

цим Наказом, повідомлення про фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу, та Реєстр фінансових операцій, що підлягають 

фінансовому моніторингу, мають обов’язкові для заповнення поля. Так, 

наприклад, згідно з п. 8 розділу ІІІ Інструкції спеціально визначені суб’єкти 

первинного фінансового моніторингу (крім суб’єктів господарювання, які 

проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне 
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(віртуальне) казино) повинні зазначати у витягу з реєстру, який додається до 

повідомлення про фінансову операцію: форму розрахунку за фінансовою 

операцією (готівкова, безготівкова, у національній або іноземній валюті); 

відомості про об’єкт фінансової операції (земельна ділянка, будинок, 

квартира, нежилі приміщення, гаражі та/або їх частки, об’єкти незавершеного 

будівництва, об’єкти житлового/нежитлового фонду); відношення учасників 

до операції (продавець/покупець майна); місцезнаходження об’єкта 

нерухомості (в Україні/за межами України). Не зазначення цієї інформації є 

підставою для направляється повідомлення про відмову у взятті на облік 

Спеціально уповноваженим органом такого Повідомлення. На підставі 

зазначеного, можна зробити висновок, що не у всіх випадках подання 

неповної інформації про фінансові операції Спеціально уповноваженому 

органу утворюють таку форму об’єктивної сторони, як подання 

недостовірної інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому 

моніторингу. У тих випадках, коли така інформація є обов’язковою для 

подання належним чином оформленого повідомлення її незазначення слід 

кваліфікувати як неподання інформації про фінансові операції, які 

підлягають фінансовому моніторингу.     

 Як слушно зазначає Ю.Г. Старовойтова, процес надання Спеціально 

уповноваженому органові інформації про фінансові операції складається з 

таких послідовних дій: 1) складання відповідальним працівником суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу повідомлення про фінансову операцію; 

2) власне передача інформації, яка полягає у відправленні повідомлення за 

допомогою електронних каналів зв’язку, передачі документів нарочному 

тощо; 3) реєстрація Спеціально уповноваженим органом отриманої 

інформації про фінансову операцію в Єдиній державній інформаційній 

системі [195, с. 105 – 106].  

З урахуванням зазначеного злочинна дія у формі подання Спеціально 

уповноваженому органу недостовірної інформації про фінансову операцію, 

яка підлягає фінансовому моніторингу, є закінченою з моменту сприйняття 



103  

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. 

Склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 209-1 КК, сконструйований як 

матеріальний, оскільки його обов’язковими ознаками також виступають 

суспільно-небезпечні наслідки та причинний зв’язок між проаналізованими 

вище злочинними діяннями та цими наслідками.  

Аналізуючи зміни, внесені до ч. 1 ст. 209-1 КК, А.О. Данилевський, 

Ю.Г. Старовойтова та Ю.О. Старук слушно зазначають, що питання про те, 

що саме слід розуміти під істотною шкодою у контексті розглядуваних 

кримінально-правових норм, законодавчо врегульовано не було. Отже, це 

поняття є оціночним, й істотність спричиненої шкоди має встановлюватися в 

кожному конкретному випадку з урахуванням усіх обставин справи. Зокрема, 

як видається науковцям, такими наслідками може охоплюватися легалізація 

злочинних доходів, перешкоджання виявленню особи, винної в легалізації 

злочинних доходів або фінансуванню тероризму тощо. Загалом позитивно 

оцінюючи цю новелу, А.О. Данилевський, Ю.Г. Старовойтова та 

Ю.О. Старук зазначають, що вказівка на злочинні наслідки у ст. 209-1 КК 

потребує конкретизації та додають, що надто загальна вказівка на наслідки у 

нормах ст. 209-1 КК також може бути гарним підґрунтям для різного роду 

зловживань у процесі правозастосування, внаслідок чого рівень ефективності 

буде незначним [45, с. 84].  

Отже, конкретний прояв суспільно-небезпечних наслідків, як ознаки 

об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1
 

КК, може 

змінюватись й підлягає встановленню в кожному випадку. Можливим 

проявом такої шкоди, на думку О.О. Дудорова, може бути, наприклад, 

невикриття особи, яка вчинила відмивання доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму [96, с. 605; 97, с. 328; 136, с. 620]. 



104  

На думку О.В. Процюка та В.В. Чернєя, істотна шкода є оціночним 

поняттям і може полягати, наприклад, у фінансуванні тероризму [132, с. 484]. 

Доволі абстрактно розкривають поняття істотної шкоди В.М. Киричко, 

В.Я. Тацій та О.І. Перепелиця, які зазначають, що це поняття має оціночний 

характер, тобто істотність такої шкоди встановлюється на підставі оцінки 

фактичних даних про таку шкоду, зокрема, даних про те, які саме права, 

свободи чи законні інтереси були порушені, кількість потерпілих осіб, 

характер заподіяної шкоди (майнова, фізична шкода тощо), кількісні 

показники шкоди та ступінь негативного впливу на відповідні суспільні 

відносини тощо [98, с. 236].  

Є.Л. Стрельцов зазначає, що істотна шкода встановлюється судово-

слідчими органами самостійно, виходячи з конкретних матеріалів справи 

[104, с. 395].  

Більш детально розкриває зміст цієї ознаки Н.О. Гуторова, яка зазначає, 

що заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи 

інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або 

інтересам окремих юридичних осіб може полягати у заподіянні шкоди життю, 

здоров’ю, власності тощо внаслідок вчинення терористичного акту, що стало 

можливим через несвоєчасне виявлення факту його фінансування, 

неможливості відшкодування шкоди, заподіяної при вчиненні предикатного 

злочину, анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право 

провадження юридичною особою – суб’єктом первинного фінансового 

моніторингу певних видів діяльності, що є наслідком неправомірних діянь 

службових осіб – суб’єктів цього злочину, тощо [102, с. 296].      

Проаналізувавши ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 

КК, С.С. Мирошниченко поставив під сумнів доцільність конструювання 

об’єктивної сторони цього складу злочину як злочину з матеріальним 

складом тому, що проблемною є модель механізму заподіяння шкоди як 

конкретного прояву наслідку діянь, передбачених у ч. 1 ст. 209-1 КК [119, 

с. 261].  
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Науковець зазначає, що безпосереднім результатом діянь, 

криміналізованих в ч. 1 ст. 209-1 КК, є відсутність у суб’єкта державного 

фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, яка підлягає 

фінансовому моніторингу. Очевидно орієнтиром для законодавця при 

криміналізації цих діянь був не такий безпосередній результат їх вчинення, а 

переслідувалась мета запобігання певним більш негативним наслідкам – 

зменшення ризику використання певних активів з метою легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму. Правовий механізм зниження окресленого ризику передбачає 

використання інформації про фінансові операції Спеціально уповноваженим 

органом, який за результатами її опрацювання має право зупинити таку 

фінансову операцію на певний строк та повідомити про це суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи.   У разі 

зупинення фінансової операції Спеціально уповноважений орган проводить 

аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, 

перевіряє та аналізує її. У разі підтвердження мотивованої підозри, 

Спеціально уповноважений орган готує та подає відповідні узагальнені 

матеріали до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення 

відповідно до кримінально-процесуального законодавства. Разом з тим якщо 

в результаті перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму не підтверджуються, 

Спеціально уповноважений орган зобов’язаний невідкладно скасувати своє 

рішення про зупинення видаткових операцій та повідомити про це суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу [119, с. 263 – 264]. 

Підсумовуючи вищезазначене, С.С. Мирошниченко робить висновок 

про те, що інформація про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому 

моніторингу, в разі її надходження до Спеціально уповноваженого органу, 

може стати, але може і не стати підставою для застосування до учасників 

фінансової операції, яка проводиться за допомогою суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу, негативних обмежувальних заходів, спрямованих 
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на протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та підставою 

для відповідного реагування з боку правоохоронних органів. Відповідно 

діяння, в будь-якій з його форм, передбачених ч. 1 ст. 209-1 КК, лише 

порушує встановлений державою порядок взаємодії суб’єктів 

господарювання з органами державної влади в сфері протидії легалізації і 

саме по собі навряд чи може розглядатись як таке, що завдає істотну шкоду 

будь-якому з потерпілих, вказаних у диспозиції цієї статті, оскільки 

причиною такої шкоди, за логікою законодавця, повинна стати сама по собі 

відсутність інформації про фінансові операції у суб’єкта державного 

фінансового моніторингу. Підтвердженням того, що діяння, передбачені в 

ч. 1 ст. 209-1 КК можуть не спричиняти шкоди, про яку йде мова в цій нормі, 

є положення ст. 166-9 КУпАП, де передбачена відповідальність за ті ж самі 

діяння, однак за умови відсутності спричинення ними шкоди [119, с. 264].  

Таким чином, С.С. Мирошниченко ставить під сумнів те, що діяння, 

передбачені ч. 1 ст. 209-1 КК, можуть неминуче або з великою реальністю 

заподіяти істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи 

інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або 

інтересам окремих юридичних осіб. 

Для відповіді на це питання, необхідно встановити причинний зв’язок 

між діяннями, передбаченими ч. 1 ст. 209-1 КК, та суспільно-небезпечними 

наслідками закріпленими в цій статті, оскільки, як зазначено в літературі, 

причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками – 

обов’язкова ознака об’єктивної сторони у кримінальному правопорушенні із 

матеріальним складом. Теорією кримінального права були розроблені такі 

основні концепції причинного зв’язку: еквівалентності, нерівноцінних умов, 

найближчої причини; адекватної причинності; необхідного спричинення; 

реальної можливості; вірогідної причинності [60, с. 174].  

Ми підтримуємо концепцію необхідного спричинення. З точки зору 

теорії необхідного спричинення, яка тривалий час була пануючою на теренах 

колишнього СРСР, ґрунтується на взаємодії філософських категорій 
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«необхідність» і «випадковість» і яка фактично сприймається (звичайно, з 

деякими уточненнями) значною кількістю вітчизняних криміналістів і 

сьогодні, значення має наявність закономірного (необхідного) причинного 

зв’язку між діянням і наслідком, а не випадкового зв’язку, коли наслідки є 

результатом випадкового збігу обставин, а не внутрішнього розвитку діяння 

[60, с. 174].   

Для необхідного причинного зв’язку як ознаки об’єктивної сторони 

складу злочину з точки зору теорії необхідного спричинення характерно: 

1) діяння передує наслідку за часом; 2) діянню внутрішнє властива 

неминучість або реальна можливість настання наслідку; 3) у конкретних 

умовах місця, часу та обстановки ця реальна можливість перетворюється в 

дійсність – діяння породжує наслідок; 4) наслідок породжується саме цим 

діянням як результат його закономірного, необхідного розвитку, а не діями 

інших осіб або інших зовнішніх сил [92, с. 141; 220, с. 477]. Фактично 

вчинене діяння є головною основною причиною конкретного наслідку, він 

настає саме в результаті цього діяння, а не будь-яких інших чинників, які 

входять до цього причинного комплексу [91, с. 311]. 

У той же час, як слушно зазначає О.О. Дудоров, треба розрізняти такі 

детермінуючи фактори, як причина та умови. Останні, на відміну від 

причини, хоч і відіграють певну роль у розвитку причинового зв’язку 

(можуть його прискорювати або, навпаки, гальмувати), самі по собі не 

спроможні у конкретній обстановці породжувати ті чи інші наслідки. 

Натомість причина слугує вирішальним і визначальним фактором настання 

наслідків [60, с. 175]. 

Отже, необхідно з’ясувати чи є необхідний причинний зв’язок між 

діяннями, передбаченими ч. 1 ст. 209-1 КК та суспільно небезпечними 

наслідками, передбаченими цією частиною ст. 209-1 КК, та чи можуть ці 

наслідки полягати, зокрема, у: легалізації злочинних доходів; невикритті 

особи, яка вчинила відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму, або фінансування розповсюдження зброї масового 
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знищення; заподіянні шкоди життю, здоров’ю, власності тощо внаслідок 

вчинення терористичного акту, що стало можливим через несвоєчасне 

виявлення факту його фінансування; неможливості відшкодування шкоди, 

заподіяної при вчиненні предикатного злочину; матеріальних збитках або 

анулюванні ліцензії чи іншого спеціального дозволу на право провадження 

юридичною особою – суб’єктом первинного фінансового моніторингу 

певних видів діяльності. 

Відповідаючи на питання про те, чи можуть діяння, передбачені ч.1 

ст. 209-1 КК, призвести до легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, необхідно звернутися до аналізу диспозиції, 

передбаченої ч. 1 ст. 209 КК. Як зазначено в науковій літературі, 

диспозицією цієї частини ст. 209 КК передбачено чотири види злочинної 

поведінки, серед яких є такі види, як вчинення фінансової операції або 

правочину з предметом злочину [53, 222, 223 – 224]. Визначаючи, що слід 

розуміти під вчиненням фінансової операції у контексті складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 209 КК, О.О. Дудоров та Т.М. Тертиченко пишуть про 

те, що фінансова операція може здійснюватися і за допомогою суб’єкта 

первинного моніторингу, і без нього, тобто за допомогою будь-якого іншого 

суб’єкта господарювання і не обмежується ознаками, наведеними в Законі 

від 14 жовтня 2014 р., а тому може і не підлягати фінансовому моніторингу 

[53, с. 226]. 

Найбільш розповсюдженими фінансовими операціями, здійснюваними з 

метою легалізації злочинних доходів, є відкриття від імені юридичної або 

фізичної особи рахунку в банку, переказ коштів або внесення готівкових 

коштів на рахунок та їх зняття, продаж або придбання валюти, акцій чи 

інших цінних паперів [180, с. 184]. 

Отже, в тих випадках, коли фінансова операція, яка підлягає 

фінансовому моніторингу, вчинюється за допомогою суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу з коштами або іншим майном, одержаними 

внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що 
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передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення діянь, передбачених 

ч. 1 ст. 209-1 КК може сприяти легалізації злочинних доходів наступним 

чином. Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону від 14 жовтня 2014 р. суб’єкт 

первинного фінансового моніторингу має право зупинити здійснення 

фінансової операції, яка містить ознаки, передбачені ст. ст. 15 та/або 16 цього 

Закону, та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що 

відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, 

визначеного КК, і в день зупинення повідомити Спеціально уповноваженому 

органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову 

операцію та її учасників. Спеціально уповноважений орган може прийняти 

рішення про подальше зупинення фінансової операції, здійснене відповідно 

до ч. 1 цієї статті, на строк до 5 робочих днів, про що зобов’язаний негайно 

повідомити суб’єкту первинного фінансового моніторингу, а також 

правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до 

КПК. Спеціально уповноважений орган у разі виникнення підозр може 

прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк 

до 5 робочих днів, про що зобов’язаний негайно повідомити суб’єкту 

первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронним органам, 

уповноваженим приймати рішення відповідно до КПК (ч. 3 цієї статті).  

У разі прийняття рішення про зупинення фінансової операції, 

Спеціально уповноважений орган проводить аналітичну роботу, збирає 

необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє, аналізує її та у разі, 

якщо за результатами перевірки є мотивовані підозри приймає рішення про 

продовження зупинення відповідної фінансової операції (видаткових 

фінансових операцій), готує і подає відповідний узагальнений матеріал або 

додатковий узагальнений матеріал правоохоронним органам, уповноваженим 

приймати рішення відповідно до КПК, та в день прийняття такого рішення 

інформує відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу про 

дату закінчення строку зупинення відповідної фінансової операції (ч. 5 цієї 

статті). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/print1464120527087469#n367
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/print1464120527087469#n388
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Таким чином, вчинення діянь, передбачених ч. 1 ст. 209-1 КК, позбавляє 

можливості Спеціально уповноважений орган завадити вчиненню фінансової 

операції з майном, одержаним злочинним шляхом, оскільки не дозволяє 

одержати (своєчасно одержати) інформацію про таку фінансову операцію 

(якщо вона підлягає фінансовому моніторингу), та у разі виникнення підозри 

прийняти рішення про її зупинення, провести аналітичну роботу та за 

наявності мотивованої підозри підготувати і подати відповідний 

узагальнений матеріал правоохоронним органам.   

Ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо неправдивої 

інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, 

Спеціально уповноваженому органу таким самим чином створює умови для 

невикриття особи, яка вчинила відмивання доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму, або фінансування розповсюдження 

зброї масового знищення, оскільки цей орган позбавляється інформації про 

фінансову операцію, а, отже, і інформації про її учасників. 

Тепер необхідно відповісти на питання про те, чи може досліджуваний 

нами злочин стати причиною заподіяння шкоди життю, здоров’ю, власності 

тощо внаслідок вчинення терористичного акту, що стало можливим через 

несвоєчасне виявлення факту фінансування терористичного акту. Вважаємо, 

що вчинення діянь, передбачених ч. 1 ст. 209-1 КК, може бути не причиною, 

а лише однією з умов заподіяння шкоди життю, здоров’ю, власності тощо 

внаслідок вчинення терористичного акту, оскільки ці наслідки настають в 

результаті вчинення самого терористичного акту, а не в результаті 

несвоєчасне виявлення факту його фінансування.     

Так само, вчинення діянь, передбачених ч. 1 ст. 209-1 КК, виступає не 

причиною, а лише однією з умов неможливості відшкодування шкоди, 

заподіяної при вчиненні предикатного злочину, оскільки причиною цих 

наслідків є те, що правоохоронні органи, які ведуть розслідування у 

відповідному кримінальному провадженні, не змогли виявити або розкрити 

предикатний злочин. 
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На думку С.С. Мирошниченка, може бути лише один випадок 

заподіяння шкоди юридичній особі внаслідок діянь, передбачених у ч. 1 

ст. 209-1 КК. Базується він на специфічному науковому підході, який полягає 

в тому, що до різновиду шкоди, що заподіюється юридичній особі, можуть 

бути віднесені матеріальні витрати, які вона несе у зв’язку зі сплатою 

штрафних санкцій накладених на неї органами державної влади за 

правопорушення, допущені її службовими особами. В обґрунтування своєї 

позиції науковець звертається до праці П.П. Андрушка [119, с. 264]. У своїй 

роботі П.П. Андрушко, розглядаючи питання відповідальності службової 

особи за заподіяння матеріальної шкоди юридичній особі внаслідок сплати 

штрафних санкцій (штрафу) і пені, нарахованих за несплату чи несвоєчасну 

сплату податків, зборів, інших обов’язкових платежів зазначає, що така 

відповідальність можлива за певних умов: 1) наявність факту несплати 

податків, зборів, обов’язкових платежів повинна бути встановлена 

(підтверджена) обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили; 

2) штрафні санкції (штраф) і пеня за несплату чи несвоєчасну сплату податків, 

зборів, обов’язкових платежів фактично сплачені, тобто фактично заподіяна 

платнику податків матеріальна шкода; 3) кримінальна справа за ст. 364 КК 

може порушуватись лише за наявності заяви власника юридичної особи, 

службова особа якої визнана винною в ухиленні від сплати податків, зборів, 

інших обов’язкових платежів [4, с. 228]. 

С.С. Мирошниченко зазначає, що єдиним випадком, коли дії, 

передбачені в ч.1 ст.290-1 КК, можуть розглядатись як такі, що завдають 

шкоди юридичній особі – суб’єкту первинного фінансового моніторингу є 

накладення на нього штрафу у розмірі до 2000 НМДГ, передбаченого ч. 3 

ст. 23 Закону від 18 травня 2010 р.
1
 Однак, у такому випадку, на думку 

науковця, виникає необхідність переоцінки доцільності існування 
                                                 

Примітка. 

В абз. 4 ч. 3 ст. 24 Закону від 14 жовтня 2014 р. також передбачено, що неподання, несвоєчасне подання, 

порушення порядку подання або подання Спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у 

випадках, передбачених законодавством, на суб’єкта первинного фінансового моніторингу може бути 

накладено штраф у розмірі до 2000 НМДГ (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є 

юридичними особами, – у розмірі до 200 НМДГ).  
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адміністративної відповідальності за подібні дії, що встановлена ст. 166-9 

КУпАП. Так, вчинення службовими особами суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу діянь, передбачених ст. 209-1 КК, завжди повинно 

тягти накладення штрафу на такого суб’єкта господарювання, відповідно, цій 

юридичній особі, в будь-якому випадку, буде заподіюватись шкода, при чому 

з огляду на розмір штрафу – 2000 НМДГ, така шкода повинна розглядатись 

як істотна. Таким чином, можливість вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 209-

1 КК, без спричинення ними шкоди юридичній особі відсутня, а відповідно 

відсутня і можливість застосування адміністративної відповідальності до 

винної службової особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Що 

навряд чи є допустимим з огляду на відсутність шкоди безпосередньо від 

діянь, передбачених ч. 1 ст. 209-1 КК [119, с. 265]. 

З приводу зазначеного, слід зробити певне уточнення. Попри існування 

штрафних санкцій для суб’єктів первинного фінансового моніторингу за 

ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо неправдивої 

інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, 

все одно є можливість застосування ч. 1 ст. 166-9 КУпАП до винної 

службової особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Ця 

можливість має місце тому, що абз. 4 ч. 3 ст. 24 Закону від 14 жовтня 2014 р. 

(як і абз. 4 ч. 3 ст. 23 Закону від 18 травня 2010 р.), передбачає штраф у 

розмірі до 2000 НМДГ. Це означає, що розмір призначеного штрафу не 

обов’язково має бути 2000 НМДГ, а може бути значно менших розмірів. У 

цих випадках істотна шкода суб’єкту первинного фінансового моніторингу 

не завдається, а тому є всі підстави застосувати ч. 1 ст. 166-9 КУпАП. 

З іншого боку, санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу, 

передбачені ст. 24 Закону від 14 жовтня 2014 р., застосовуються суб’єктами 

державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону 

здійснюють функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу (абз. 1 ч. 8 ст. 24 Закону від 14 жовтня 

2014 р.). Отже, завдання істотної шкоди суб’єкту первинного фінансового 
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моніторингу у результаті вчинення діянь, передбачених ч. 1 ст. 209-1 КК, 

напряму залежить від рішення відповідного суб’єктами державного 

фінансового моніторингу, що, на нашу думку, суттєво впливає на наявність 

необхідного причинного зв’язку як ознаки об’єктивної сторони 

досліджуваного злочину.        

Діяння, передбачені ч. 1 ст. 209-1 КК, також можуть призвести до 

анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження 

юридичною особою – суб’єктом первинного фінансового моніторингу 

певних видів діяльності. Щоправда така санкція, згідно з ч. 5 ст. 24 Закону 

від 14 жовтня 2014 р., може бути додатково застосована лише у разі 

виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень, вчинених суб’єктом 

первинного фінансового моніторингу
1

. А це означає, що лише після 

повторного вчинення одного з діянь, передбачених ч. 1 ст. 209-1 КК, можуть 

бути завдані суспільно небезпечні наслідки у виді анулювання ліцензії або 

іншого спеціального дозволу на право провадження юридичною особою – 

суб’єктом первинного фінансового моніторингу певних видів діяльності. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що хоча з диспозиції ч. 1 

ст. 209-1 КК було виключено ознаку повторності, однак, враховуючи 

положення регулятивного законодавства, ця ознака має кримінально-правове 

значення та, за наявності інших обставин, може бути підставою для 

притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за цієї статтею.     

Обов’язково потребує розгляду, як зазначене питання вирішується в 

правозастосовній діяльності. Так, Ленінським районним судом м. Луганська 

було встановлено, що начальник відділення ПАТ «БТА Банк» особа 2 вчинила 

                                                 
Примітка. 

Відповідно до ч. 7 ст. 24 Закону від 14 жовтня 2014 р., положення ч. ч. 3 – 6 цієї статті не поширюються 

на банки, філії іноземних банків. У разі порушення банками, філіями іноземних банків вимог цього Закону, 

нормативно-правових актів НБУ, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації 

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

розповсюдження зброї масового знищення, НБУ адекватно вчиненому порушенню або рівню загрози 

інтересам вкладників чи інших кредиторів банку має право застосувати заходи впливу відповідно та у 

порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими 

актами НБУ. Так, відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 73 Законом України «Про банки і банківську діяльність», за 

порушення антилегалізаційного законодавства НБУ має право відкликати банківську ліцензію та 

ліквідувати банк.  

http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/2121-14
http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/2121-14
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злочини, передбачені ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 365 КК за 

наступних обставин. Чотири рази у березні та один раз у квітні 2011 р., 

винна особа дала вказівки старшому касиру та начальнику сектору касових 

операцій банку здійснити реалізацію банком одній фізичній особі 7 іноземної 

валюти в сумах 130 тис., 150 тис., 50 тис., 20 тис. та 70 тис. доларів США 

відповідно, усвідомлюючи, що згідно з п. 1.4. Інструкції про порядок 

організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, 

затвердженої Постановою Правління НБУ № 502 від 12 грудня 2002 р., 

одній фізичній особі в один операційний день може бути реалізована 

іноземна валюта в сумі, що не перевищує в еквіваленті 80 тис. грн. При 

цьому, з метою приховування факту порушення чинного порядку проведення 

валютно-обмінних операцій та ухилення від процедур ідентифікації та 

фінансового моніторингу, особа 2 давала вказівки касирам скласти завідомо 

підроблені квитанції, в які внести відомості, що не відповідають дійсності, 

про реалізацію кільком вигаданим особам іноземної валюти в сумах, що не 

перевищують в еквіваленті 50 тис. грн. [159].  

При цьому, особа 2 була достовірно обізнана про те, що зазначені 

кошти особа 7 буде використовувати для здійснення незаконної діяльності з 

надання фінансових послуг у сфері купівлі/продажу іноземної валюти без 

спеціального дозволу – ліцензії та набуття статусу фінансової установи, 

пов’язаної з отриманням доходів у великих розмірах. Крім того, з висновку 

експерта Луганського відділення Донецького науково-дослідного інституту 

судових експертиз слідує, що відділення ПАТ «БТА «Банк», у разі 

систематичного проведення фінансових операцій з продажу іноземної 

валюти одній особі в сумах, що не перевищують еквівалент 50 тис. грн., 

зобов’язано повідомляти про проведення таких операцій 

Держфінмоніторинг. При цьому, суд зазначив, що в результаті вчинення 

особою 2 вищевказаних дій, завдано істотної шкоди, що виразилися в: 

систематичному створенні в період з 14 березня по 4 квітня 2011 р. 

обстановки і умов, які перешкоджають виконанню Держфінмоніторингом 
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покладених на нього завдань і функцій щодо виявлення фінансових операцій 

на суму 420 тис. доларів США, що підлягають фінансовому моніторингу; 

порушенні суб’єктом первинного фінансового моніторингу державної 

програми на 2011 рік, спрямованої на протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, та 

зобов’язань держави перед міжнародними організаціями з питань боротьби 

з відмиванням злочинних доходів; приховуванні джерела придбання 

фізичними особами доходів – грошових коштів на загальну суму 420 тис. 

доларів США, та неможливості встановлення джерела походження 

грошових коштів у сумі понад 3 млн. грн., які було використано для 

придбання зазначеної іноземної валюти; неможливості стягнення податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів з вищевказаних сум до Державного 

бюджету України; створення умов для вчинення особою 7 незаконної 

діяльності з надання фінансових послуг у сфері купівлі/продажу іноземної 

валюти без спеціального дозволу – ліцензії та набуття статусу фінансової 

установи, пов’язаної з отриманням доходів у великих розмірах; порушення 

охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, що забезпечують 

нормальну діяльність апарату управління банківської установи, та вчиненні 

злочину – службового підроблення [159]. 

У контексті досліджуваного питання зазначена постанова суду викликає 

ряд зауважень. Перш за все, чітко не визначено, у чому саме полягає істотна 

шкода, завдана в результаті вчинення саме злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 209-1 КК. Не встановлено, чи відносяться понад 3 млн. грн., що було 

використано для придбання іноземної валюти, до доходів, одержаних 

злочинним шляхом. Не визначено, чи є незаконна діяльність особи 7 з 

надання фінансових послуг у сфері купівлі/продажу іноземної валюти 

злочином або іншим правопорушенням.   

Враховуючи вади матеріального складу злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 209-1 КК, С.С. Мирошниченко пропонує законодавцю: 1) або відмовитись 

від матеріального складу злочину в ч. 1 ст. 209-1 КК, попередньо вирішивши 
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питання про те, чи не є діяння, передбачені в цій частині малозначними і, 

відповідно, не потребують криміналізації взагалі; 2) або переглянути 

конкретний прояв наслідку, як ознаки складу злочину, передбаченого цією 

частиною, замінивши його на наслідок у формі реально проведеної 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму [119, с. 266].  

При цьому науковець підтримує саме другий підхід, оскільки 

відповідальність у ч. 1 ст. 209-1 КК встановлена за дії, які фактично 

створюють умови для подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму, що є їх кінцевою метою. На його 

думку, цілком логічним було б запровадження кримінальної відповідальності 

за їх вчинення лише в разі, коли ці дії дозволили досягти кінцевої мети їх 

вчинення, що беззаперечно підвищило б ступінь суспільної небезпечності 

таких дій до рівня злочину [119, с. 265 – 266].   

Ми не погоджуємося з цією позицією та вважаємо, що діяння, 

передбачені ч. 1 ст. 209-1 КК, не завжди виступають причиною легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму, або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а як 

було зазначено вище, виступають однією з умов настання цих наслідків. Крім 

того, винна особа вчиняючи цей злочин не завжди ставить за мету 

легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом, або здійснити 

фінансування тероризму, або фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення. Для ілюстрації цього звернемося до матеріалів правозастосовної 

практики. 

  Так, особа 4 визнала свою вину у вчиненні злочинів за наступних 

обставин. Винний працював генеральним директором ТОВ «ІК «АФТ», а 

також на підставі ліцензії був професійним учасником ринку цінних паперів. 

З листопада 2007 р. до січня 2008 р., на прохання особи 26 і особи 3, винний 

оформив ряд договорів купівлі-продажу 609528 простих іменних акцій ВАТ 

«ХНІПКІ «Енергопроект» ринковою вартістю 20010536 грн., та інших 
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необхідних при таких угодах документів. При цьому, в порушення вимог ст. 

ст. 5, 6, 11, 12 Закону від 28 листопада 2002 р., винний не здійснив 

ідентифікацію особи 16, особи 12, особи 13 і особи 14, від імені яких були 

оформлені договори купівлі-продажу вказаних акцій. Цих осіб він не бачив, 

оригінали їх документів йому також не надавались. При укладанні указаних 

договорів ТОВ «ІК «АФТ» виступала як суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу, а зазначені вище договори підлягали фінансовому моніторингу. 

Однак про укладені договори особа 4 не надала інформації 

Держфінмоніторингу. Всі документи винному надавала особа 3, він їх 

підписував і передавав останньому для підписання іншими учасниками угоди. 

В результаті вищевказаних злочинних дій генерального директора ТОВ «ІК 

«АФТ» ЗАТ «ТК ХНІПКІ «Енергопроект» завдано матеріальний збиток у 

розмірі 20010536 грн. У ході досудового розслідування та розгляду справи в 

суді було встановлено те, що особа 4 нічого не знала про злочинний умисел 

особи 3 та особи 26, зокрема, спрямований на легалізацію доходів, 

одержаних злочинним шляхом. Особа 4 була визнана винною у вчиненні 

злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 367 КК [157]. 

Наведений вище приклад свідчить про те, що запровадження 

кримінальної відповідальності за вчинення діянь, передбачених ч. 1 ст. 209-1 

КК, лише у разі, коли винна особа ставить за мету їх вчинення легалізацію 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму, або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, 

суттєво звузило б сферу застосування цієї кримінально-правової норми. 

Аналізуючи склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 209-1 КК (у редакції 

Закону від 16 січня 2003 р.), Ю.Г. Старовойтова зазначає, що підвищений 

ступінь суспільної небезпеки притаманний лише умисному вчиненню 

розгляданих діянь, оскільки в такому разі особа свідомо спрямовує свою 

поведінку на порушення важливих відносин інформаційної взаємодії між 

суб’єктами системи фінансового моніторингу різного рівня. У своєму 

дисертаційному дослідженні науковець пропонує в ч. 1 ст. 209-1 КК 
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передбачити кримінальну відповідальність за умисне неподання інформації 

про фінансові операції або умисне подання завідомо недостовірної 

інформації про фінансові операції Спеціально уповноваженому органу [195, 

с. 44 – 45, 185]. 

Вважаємо, що суттєвою перепоною на шляху реалізації цієї пропозиції 

виступають висловлені в юридичній літературі сумніви про доцільність 

існування взагалі у чинному КК окремих норм, присвячених умисним 

порушенням вимог антилегалізаційного законодавства. Так, наприклад, у 

відгуку офіційного опонента на кандидатську дисертацію 

Ю.Г. Старовойтової «Кримінально-правова протидія порушенням 

законодавства України про фінансовий моніторинг» М.І. Хавронюк зазначає, 

що на його думку, суспільної небезпечності, властивої злочину, у діянь, 

передбачених ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.), немає. У 

них є лише суспільна небезпечність, властива адміністративним проступкам.   

Дійсно, пропозиція Ю.Г. Старовойтової, щодо викладення диспозиції 

ч. 1 ст. 209-1 КК у пропонованій нею редакції, не може бути реалізована, 

оскільки, попри умисний характер передбачених нею дій, їх суспільна 

небезпечність є не достатньою для визнання злочином.  

На підставі усього вищезазначеного, ми підтримуємо позицію згідно з 

якою 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 суттєво ускладнює застосування цієї 

кримінально-правової норми та підлягає виключенню. Проте замість неї, до 

ч. 1 ст. 209-1 КК, має бути включена інша криміноутворююча ознака.  

Кожен рік Спеціально уповноважений орган одержує мільйони 

повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. 

При цьому, суспільно небезпечними є лише ті діяння, передбачені ч. 1 

ст. 209-1 КК, які призводять до того, що цей орган не одержує або 

несвоєчасно одержує інформацію про фінансові операції, які спрямовані на 
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легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

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

фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Якщо ж Спеціально 

уповноважений орган не одержує інформацію про інші фінансові операції, 

які підлягають фінансовому моніторингу, то дії, які до цього призвели, не 

можна вважати злочином, оскільки вони об’єктивно не створюють умов для 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму, або фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення.     

Таким чином, зміст кримінаутворюючої ознаки має полягати в тому, що 

особа повинна нести кримінальну відповідальність лише, якщо вона умисно 

не подала, несвоєчасно подала або подала недостовірну інформацію про 

фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому 

моніторингу, Спеціально уповноваженому органу, якщо буде встановлено, 

що 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. 

На підставі зазначеного, диспозицію ч. 1 ст. 209-1 КК пропонуємо 

викласти в такій редакції: «Умисне неподання, несвоєчасне подання або 

подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до 

закону підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому 

органу, 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» [22, с. 137]. 

Втім, це не єдиний варіант удосконалення диспозиції ч. 1 ст. 209-1 КК. 

Інший варіант полягає в тому, що, для удосконалення цієї диспозиції, можна 

використати досвід криміналізації декларування недостовірної інформації 

(ст. 366-1 КК). Для цього, у диспозиції ч. 1 ст. 209-1 КК, необхідно 



120  

передбачити кримінальну відповідальності за умисне неподання, несвоєчасне 

подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що 

відповідно до закону, підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально 

уповноваженому органу, на суму, що перевищує певну соціально обумовлену 

величину. Недоліки цієї пропозиції полягають в тому, що така соціально-

обумовлена величина має бути значно вищою, ніж 150 тис. грн. (тобто суми, 

за наявності якої, фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому 

моніторингу). Інакше, умисне неподання, несвоєчасне подання або подання 

недостовірної інформації Спеціально уповноваженому органу про будь-яку 

фінансову операцію, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, 

утворюватиме склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 209-1 КК. При цьому, 

різницю між сумою, за наявності якої фінансова операція підлягає 

обов’язковому фінансовому моніторингу, та сумою, за наявності якої особа 

підлягатиме відповідальності за ч. 1 ст. 209-1 КК, винна особа може 

використати для ухилення від кримінальної відповідальності за цією статтею. 

Крім того, фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому 

моніторингу, взагалі не мають чітко визначеного розміру, а це означає, що 

діяння, передбачені ч. 1 ст. 209-1 КК, вчинені щодо таких операцій, взагалі 

можуть не охоплюватися цією кримінально-правовою нормою.   

Тепер перейдемо до аналізу об’єктивної сторони складу злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК. Діяння, як ознака об’єктивної сторони цього 

складу злочину, полягає в розголошенні у будь-якому вигляді інформації, яка 

відповідно до закону надається Спеціально уповноваженому органу.  

Як було зазначено вище, під захист цієї кримінально-правової норми 

поставлені суспільні відносини, що забезпечують встановлений законом 

режим обмеженого доступу до інформації, яка надається Спеціально 

уповноваженому органу. Правову основу цього режиму становить Закон від 

14 жовтня 2014 р. Так, відповідно до абз. 1 ч. 11 ст. 12 цього Закону обмін 

інформацією, що є таємницею фінансового моніторингу, її розкриття та 

захист здійснюються відповідно до закону. Відповідно до абз. 1 ч. 12 ст. 12 
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Закону, Спеціально уповноважений орган забезпечує захист та зберігання 

таємниці фінансового моніторингу. Спеціально уповноваженому органу 

заборонено розкривати та/або передавати будь-кому інформацію, що є 

таємницею фінансового моніторингу, крім випадків, передбачених цим 

Законом
1
. Обов’язок дотримуватися таємниці фінансового моніторингу та не 

розголошувати факт подання інформації Спеціально уповноваженому органу 

в установлених цим Законом випадках поширюється також на осіб, яким така 

інформація стала відома у зв’язку з їх професійною або службовою 

діяльністю. Особи, винні у порушенні таємниці фінансового моніторингу та 

заборони інформувати про факт подання інформації Спеціально 

уповноваженому органу, несуть відповідальність у порядку, встановленому 

законом (ч. 13 ст. 12 Закону). 

Обов’язок забезпечення таємниці фінансового моніторингу 

узгоджується з вимогами міжнародних нормативно-правових актів у цій 

сфері. Так, згідно з п. b ч. 2 ст. 13 Варшавської конвенції від 16 травня 

2005 р., кожна Сторона (держава-учасниця) вживає, зокрема, таких 

законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідні для того, щоб 

забороняти розголошення факту того, що передано повідомлення про 

підозрілу операцію або пов’язану з нею інформацію, або того, що 

проводиться чи може бути проведене розслідування відмивання грошей. При 

цьому, в п. 120 Пояснювального звіту до цієї Конвенції зазначено, що 

заборона «розповсюдження інформації» не повинна бути інтерпретована як 

така, що перешкоджає вільному обміну інформацією між відповідними 

органами з метою належного аналізу  та розслідування [169]. 

Подібний підхід закріплено в положеннях Сорока рекомендацій FATF 

2012 р. Так, згідно з п. b) Рекомендації 21 «Розголошення та 

                                                 
Примітка. 

Так, наприклад, у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність 

пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї 

масового знищення, Спеціально уповноважений орган подає до правоохоронних органів, уповноважених 

приймати рішення згідно з КПК, а також розвідувальних органів України для проведення оперативно-

розшукової діяльності відповідні узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали) (п. 4 ч. 2 ст. 18 

Закону від 14 жовтня 2014 р.). 
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конфіденційність» зазначено, що фінансовим установам, їх директорам, 

службовим особам і співробітникам повинно бути заборонено законом 

розголошувати той факт («попереджувати»), що повідомлення про підозрілу 

операцію (угоду) або пов’язана з цим інформація направляється до ПФР. 

Аналогічне положення закріплено в ч. 1 ст. 39 Четвертої директиви, згідно з 

якою, зобов’язані суб’єкти, їх керівники і співробітники не повинні 

розкривати зацікавленим клієнтам або третім особам ту обставину, що 

інформація передається, буде, або була передана відповідно до статей 33 і 24 

цієї Директиви, або те, що аналіз на наявність випадків відмивання грошей 

або фінансування тероризму здійснюється або може бути здійснений.    

Як слушно відзначає Ю.Г. Старовойтова, в КК термін «розголошення» 

використовується для формулювання ознак об’єктивної сторони багатьох 

складів злочинів, при цьому в жодній кримінально-правовій нормі вказаний 

термін не розкривається [195, с. 119]. 

В юридичній літературі дещо по різному визначають, що слід розуміти 

під розголошенням інформації в контексті складу злочину, передбаченого 

ч. 2 ст. 209-1 КК. Так, В.М. Киричко, В.Я. Тацій та О.І. Перепелиця 

зазначають, що під розголошенням інформації слід розуміти її передачу хоча 

б одній сторонній особі будь-яким способом [98, с. 237].  

Є.Л. Стрельцов пише, що відомості можуть передаватися особі, відносно 

якої передана відповідна інформація, або її представникові, або її 

економічному конкурентові, або іншій особі (особам). Це можуть бути будь-

які види розголошення: письмова, електронна, усна й ін. [104, с. 395].  

Більш широко тлумачить це поняття О.О. Дудоров, на думку якого, 

розголошення інформації означає, що особа, якій відповідна інформація 

стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю, ознайомлює 

з нею сторонніх осіб або своєю поведінкою створює умови, які надають 

можливість стороннім особам ознайомитися з інформацією, яка подається 

Спеціально уповноваженому органу [96, с. 605; 97, с. 328; 136, с. 620].  
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На нашу думку, ця позиція потребує уточнення, оскільки не завжди 

створення умов, які надають можливість стороннім особам ознайомитися з 

інформацією, яка подається Спеціально уповноваженому органу, може 

розглядатися як розголошення відповідної інформації. Свою позицію можемо 

пояснити наступним чином.  

Аналізуючи об’єктивну сторону складу злочину, передбаченого ч. 2 

ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.), Ю.Г. Старовойтова 

підкреслює, що розголошення інформації, яка надається Спеціально 

уповноваженому органові, може виражатися й у формі бездіяльності, коли на 

особу через її службову або професійну діяльність покладено обов’язок 

запобігати розголошенню вказаної інформації, і, маючи можливість виконати 

цей обов’язок, вона не вживає необхідних заходів для його виконання, у 

результаті чого, конфіденційні відомості стають відомими сторонній особі 

[195, с. 119]. Однак, після того, як Законом від 18 травня 2010 р. були внесені 

зміни до диспозиції ч. 2 ст. 209-1 КК та використано словосполучення «якщо 

такі дії заподіяли істотну шкоду…», бездіяльність більше не утворює 

об’єктивну сторону цього складу злочину. У зв’язку з цим, бездіяльність 

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

стороннім особам ознайомитися з інформацією, яка подається Спеціально 

уповноваженому органу, не утворює склад злочину, передбачений ч. 2 

ст. 209-1 КК. Цілком очевидно, що це є прогалиною кримінального 

законодавства, а тому в ч. 2 ст. 209-1 КК словосполучення «якщо такі дії» 

має бути замінено на словосполучення, «якщо такі діяння» [24, с. 81]. 

У цьому контексті більш точною видається позиція О.В. Процюка та 

В.В. Чернєя які зазначають, що розголошення інформації полягає в тому, що 

особа своїми умисними діями або створила умови для ознайомлення з нею 

сторонніх осіб, або сама розголосила таку інформацію [132, с. 484]. 

Окремої уваги потребує позиція Н.О. Гуторової, яка, розкриваючи зміст 

об’єктивної сторони досліджуваного складу злочину, вважає, що 

розголошення такої інформації має місце у випадках повідомлення особам, 
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які здійснюють фінансову операцію, про проведення щодо них фінансового 

моніторингу, а також повідомлення такої інформації будь-якій іншій особі за 

винятком осіб, які мають право на її одержання [102, с. 297]. У свою чергу 

О.В. Процюк та В.В. Чернєй прикладом розголошення інформації вважають 

повідомлення особам, які не мають права на отримання такої інформації, про 

проведення щодо них фінансового моніторингу [132, с. 484]. 

Таким чином, правники припускають можливість притягнення особи до 

кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 209-1 КК не лише за незаконне 

розголошення інформації, яка надається Спеціально уповноваженому 

органові, але й за незаконне розголошення лише самого факту надання такої 

інформації цьому органу. 

Як було зазначено вище, такий підхід є показовим у плані 

вдосконалення диспозиції ч. 2 ст. 209-1 КК. Проте, на сьогодні, особи, винні 

в розголошенні самого факту надання інформації Спеціально 

уповноваженому органу, мають нести лише адміністративну відповідальність, 

передбачену ч. 3 ст. 166-9 КУпАП. На користь цієї точки зору О.О. Дудоров 

навів ряд слушних аргументів. По-перше, ст. 6 Закону від 18 травня 2010 р., 

закріплюючи обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, 

розрізняє, з одного боку, інформацію, яка надається Спеціально 

уповноваженому органу (саме такий зворот використовується у ч. 2 ст. 209-1 

КК для позначення предмета злочину, передбаченого цією статтею), та, з 

іншого боку, іншу інформацію з питань фінансового моніторингу (в т. ч. про 

факт подання такої інформації)
1
. Здійснюючи кваліфікацію вчиненого за 

розглядуваною кримінально-правовою нормою, навряд чи можна ігнорувати 

цю різницю. По-друге, предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, є 

інформація, надання якої Спеціально уповноваженому органу здійснюється 

відповідно до законодавства України чи міжнародних угод, учасником яких є 

                                                 
Примітка. 

Так само і в п. 14 ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р., законодавець, закріплюючи обов’язки суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу, розрізняє, з одного боку, інформацію, яка надається Спеціально 

уповноваженому органу, та, з іншого боку, іншу інформацію з питань фінансового моніторингу (в т. ч. про 

факт подання такої інформації). 
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Україна. Цілком очевидно, що відомості про сам по собі факт подання 

інформації Спеціально уповноваженому органу, останньому не надаються 

(для чого?). По-третє, в ч. 3 ст. 166-9 КУпАП чітко розмежовано два види 

розголошення певної інформації (розголошення інформації, що є об’єктом 

обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Спеціально 

уповноваженим органом, або факту подання (одержання) такої інформації) в 

той час, як у ч. 2 ст. 209-1 КК йдеться лише про один вид розголошення. По-

четверте, при вирішенні аналізованої кримінально-правової проблеми має 

ставати у нагоді, закріплене у ч. 3 ст. 63 Конституції України, правило 

«тлумачення сумнівів на користь обвинуваченого», оскільки воно, на 

переконання правника, носить комплексний (матеріально-процесуальний) 

характер і дозволяє враховувати специфіку вирішення, подібних до 

розглядуваного, питань матеріального права у випадку неоднозначності 

положень КК і регулятивного законодавства, до якого відсилають бланкетні 

диспозиції [96, с. 603]. 

Позицію згідно якої розголошення самого факту надання відповідної 

інформації Спеціально уповноваженому органу тягне лише адміністративну 

відповідальність, передбачену ч. 3 ст. 166-9 КУпАП, підтримують й інші 

науковці [98, с. 237; 195, с. 80]
1
. 

Положення про те, що розголошення зазначеної інформації може 

відбуватись у «будь-якому вигляді» означає, що способи розголошення 

інформації (усно, письмово, із застосуванням засобів зв’язку, передача 

документів, повідомлення у ЗМІ, наукових статтях, виступах тощо) можуть 

бути різними і на кваліфікацію за ч. 2 ст. 209-1 КК не впливають. 

                                                 
Примітка. 

Непослідовною в цьому плані видається позиція П.П. Андрушка, який під час аналізу диспозиції ч. 2 

ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.), спочатку зазначає, що з об’єктивної сторони цей злочин 

виражається у незаконному доведенні у будь-якому вигляді (усно, письмово, у телефонній розмові чи 

телеграфному повідомленні тощо) інформації, яка надається Уповноваженому органу, а також іншої 

інформації з питань фінансового моніторингу, в тому числі відомостей про факт надання такої інформації, 

до відома будь-яких осіб, у тому числі осіб, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка, крім 

надання (повідомлення) такої інформації органам та особам, яким вона повинна надаватися згідно із 

законом. А потім, розмежовуючи цей склад злочину і адміністративний проступок, передбачений ч. 3 

ст. 166-9 КУпАП, пише про те, що предметом цього проступку може бути не лише інформація про фінансові 

операції, яка надається Уповноваженому органу, а й відомості про факт надання такої інформації [133, с. 733, 

736].   
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Діяння, передбачене в ч. 2 ст. 209-1 КК, слід вважати вчиненим з 

моменту незаконного доведення інформації до відома хоча б однієї 

сторонньої особи. Інформація, що надається Спеціально уповноваженому 

органові, яка виступає предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, є 

інформацією з обмеженим доступом. У зв’язку з цим, у законодавчих і 

підзаконних нормативно-правових актах, а також посадових інструкціях та 

функціональних обов’язках працівників визначається, хто має право на 

одержання такої інформації, та вказуються підстави й порядок доступу до неї. 

З огляду на це, сторонніми можуть визнаватися будь-які особи, за винятком 

тих, які мають законне право доступу до зазначеної інформації [195, с. 120]. 

Таким чином, під розголошенням інформації, яка надається Спеціально 

уповноваженому органу, у контексті ч. 2 ст. 209-1 КК, пропонуємо розуміти 

діяння особи, яка 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. 

Свого часу, М.І. Мельник, аналізуючи склад злочину, передбачений ч. 2 

ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.), зазначив, що внесення 

до кримінального законодавства цієї кримінально-правової норми є 

прикладом необґрунтованої (безпідставної) криміналізації, яка полягає у 

визнанні злочином діяння, якому не притаманні достатні для криміналізації 

характер та ступінь шкідливості (небезпечності) [118, с. 94]. Чинна редакція 

ч. 2 ст. 209-1 КК позбавлена цього недоліку, адже обов’язковими ознаками її 

об’єктивної сторони, окрім дії, виступають суспільно-небезпечні наслідки у 

виді істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам 

окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам 

окремих юридичних осіб, та причинний зв’язок між діями та цими 

наслідками. 

Як і в ч. 1 ст. 209-1 КК, істотна шкода, як ознака об’єктивної сторони 

цього складу злочину, є оціночним поняттям та підлягає встановленню в 
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кожному конкретному випадку. Слід відзначити, що в юридичній літературі 

в контексті складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, майже не 

розкривається зміст цього поняття [98, с. 237; 102, с. 297]. Лише 

О.О. Дудоров зазначає, що істотною шкодою може бути визнане, наприклад, 

невикриття особи, яка вчинила відмивання доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму [96, с. 605; 97, с. 328; 136, с. 620].  

На нашу думку, такий суспільно-небезпечний наслідок є цілком 

можливим, адже отримана в результаті цих дій інформація може бути 

використана винною особою для вжиття додаткових заходів, спрямованих на 

надання вигляду законності фінансовим операціям, стосовно яких виникла 

підозра, приховання дійсних масштабів своїх злочинних дій, знищення слідів 

легалізації злочинних доходів, фінансування тероризму або фінансування 

розповсюдженню зброї масового знищення тощо. 

На користь того, що дії, передбачені ч. 2 ст. 209-1 КК, можуть призвести 

до невикриття особи, яка вчинила відмивання доходів, одержаних злочинним 

шляхом, свідчать матеріали правозастосовної практики. Так, згідно з 

обставинами справи, порушеної прокуратурою Херсонської області за ч. 2 

ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209-1 КК, працівник 

однієї з кредитно-фінансових установ передавав іншим членам злочинного 

угруповання інформацію, яка надавалася Спеціально уповноваженому органу. 

Зазначене злочинне угруповання, протягом 2005 – 2008 рр., здійснювало 

незаконні фінансові операції з грошовими коштами шляхом їх переведення з 

безготівкової форми у готівку [195, с. 46]. 

Окрім того, дії, передбачені цією кримінально-правовою нормою, 

можуть призвести до невикриття осіб, які вчинили не тільки відмивання 

злочинних доходів або фінансування тероризму чи фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення, але й інші злочини. Так, 

відповідно до обставин кримінальної справи, порушеної за ч. 2 ст. 209-1, ч. 1 

ст. 364 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК, службові особи Г., Г.О. і Ч. АТ 

«Укрінбанк», шляхом зловживання службовим становищем сприяли 
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здійсненню винними особами Н., Т. і У. незаконних банківських операцій по 

рахункам фіктивних приватних підприємств «АІК» і «Б-Л». Згідно з 

розподіленими обов’язками, передбаченими планом спільних злочинних дій, Г. 

і Г.О., окрім іншого, надавали Н. виписки з інформацією про рух грошових 

коштів по банківським рахункам, що надавалася Спеціально уповноваженому 

органу [90]. У даному випадку, розголошення службовими особами банку 

інформації, яка надавалась Спеціально уповноваженому органу, було 

пособництвом у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 КК «Фіктивне 

підприємництво», та сприяло невикриттю осіб, які вчинили цей злочин. 

Вчинення дій, передбачених ч. 2 ст. 209-1 КК, може призвести до 

розголошення комерційної та/або банківської таємниці та завдати істотну 

шкоду як матеріального (наприклад, зниження обсягів реалізації товарів або 

вимушеного зниження цін (тарифів) на товари (послуги); невиконання або 

неналежного виконання договірних зобов’язань, зриву переговорів, 

розірвання партнерських стосунків; фінансування витрат, пов’язаних із 

відверненням шкідливих наслідків використання комерційної таємниці 

конкурентами, проведенням додаткових рекламних заходів і маркетингових 

досліджень, перепрофілюванням виробництва, запровадженням нових 

технологій або забезпеченням безпеки суб’єкта господарювання) так і 

нематеріального характеру (шкода діловій репутації) юридичним особам, у 

тому числі, суб’єктам первинного фінансового моніторингу, та фізичним 

особам.  

 

Висновки до розділу 2 

1. До сфер, які поставлені під охорону розділом VII Особливої частини 

КК, окрім господарської діяльності, відносяться сфери фінансової діяльності 

та приватизації. За таких обставин назва розділу VII Особливої частини КК 

має бути викладена в такій редакції «Злочини проти господарської, 

фінансової діяльності та порядку приватизації». При цьому, до моменту 

удосконалення назви розділу VII Особливої частини КК, слід розглядати дві 
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характеристики родового об’єкта – назву і зміст, адже більшість назв 

родового об’єкта, що містяться в заголовках розділів Особливої частини КК, 

потребують розкриття їх змісту. 

2. 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. У свою чергу, 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. 

3. Додатковими обов’язковими об’єктами злочинів, передбачених 

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

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Додатковими 

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

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 комп’ютерів, систем і 

комп’ютерних мереж, а також відносини з охорони комерційної та 

банківської таємниці. 

4. Предметами складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, є 

інформація про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають 

фінансовому моніторингу, та недостовірна інформації про фінансові операції, 

що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу. 

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

бути будь-яка інформація, надана Спеціально уповноваженому органу і 

необхідна йому для виконання покладених на нього завдань, крім відомостей 

про сам факт надання інформації про фінансову операцію цьому органу.  
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6. Враховуючи бланкетний характер диспозиції ст. 209-1 КК, неподання 

інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають 

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

злочину, але 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. 

7. Несвоєчасне подання інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, суттєво відрізняється від неподання 

такої інформації, адже унаслідок такого діяння, відповідна інформація, все ж 

таки, береться на облік Спеціально уповноваженим органом, але з 

порушенням установлених строків. Тому закріплення такого діяння у ч. 1 

ст. 166-9 КУпАП, а згодом і в ч. 1 ст. 209-1 КК, з точки зору точного опису 

ознак об’єктивної сторони відповідного адміністративного правопорушення 

та злочину, є цілком обґрунтованим кроком та узгоджується з положеннями 

регулятивного антилегалізаційного законодавства. 

8. 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 Закону від 14 жовтня 2014 р. Це означає, що якщо суб’єкт первинного 

фінансового моніторингу, після одержання від Спеціально уповноваженого 

органу чергового повідомлення про відмову від взяття на облік інформації 

про фінансову операцію, буде подавати неналежним чином оформлене 

повідомлення з додержанням строків, передбачених п. 7 ч. 2 ст. 6 цього 

Закону, то цей процес може тривати безкінечно, а дії суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу не можуть бути розцінені як несвоєчасне подання 

інформації Спеціально уповноваженому органу. У зв’язку з цим, до абз. 4 ч. 1 

ст. 26 Закону від 14 жовтня 2014 р., мають бути внесені зміни та більш точно 
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визначений момент, з якого подання інформації Спеціально уповноваженому 

органу слід вважати несвоєчасним. 

9. Істотна шкода охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам 

окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам 

окремих юридичних осіб, як ознака об’єктивної сторони складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, суттєво ускладнює застосування цієї 

кримінально-правової норми та підлягає виключенню. Замість неї, до ч. 1 

ст. 209-1 КК, має бути включена інша криміноутворювальна ознака.  
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РОЗДІЛ 3 

СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 

СТ. 209-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  

 

3.1. Суб’єкт умисного порушення вимог законодавства про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму 

 

У ряді складів злочинів, до яких слід віднести і склад злочину, 

передбачений ст. 209-1 КК, суб’єкт злочину, крім загальних (обов’язкових) 

ознак, передбачених в ч. 1 ст. 18 КК, наділяється законодавцем і 

спеціальними ознаками. У теорії кримінального права особу із спеціальними 

ознаками суб’єкта, передбаченими у конкретній кримінально-правовій нормі, 

прийнято називати спеціальним суб’єктом, на відміну від поняття «загальний 

суб’єкт злочину», для якого характерними ознаками завжди є лише осудність 

і певний вік [92, с. 150]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 18 КК, спеціальним суб’єктом злочину є фізична 

осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути лише певна особа. 

Тобто спеціальним суб’єктом визнається особа, яка вчинює діяння, 

заборонене не для всіх без виключення осіб, а лише для певної категорії, до 

якої вона й належить [216, с. 20].  

Розв’язання питання про суб’єкта злочину має надзвичайно важливе 

кримінально-правове значення. Як слушно зазначив В.Р. Мойсик, якщо вести 

мову про конкретний склад злочину, то є всі підстави стверджувати, що не є 

злочином діяння (дія чи бездіяльність), вчинене особою, яка не має хоча б 

однієї обов’язкової ознаки суб’єкта конкретного злочину. Встановлення 

ознак суб’єкта, тим більше спеціального, завжди є необхідним для 

правильної кваліфікації злочину [123, с. 93 – 94]. 

Закріплення в ст. 209-1 КК двох окремих складів злочину, зумовлює 

необхідність окремого дослідження змістовних характеристик суб’єктів 

кожного з цих злочинів. 
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Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК. У науковій літературі 

зазначається, що суб’єктом цього злочину є фізична осудна особа, яка 

зобов’язана представити відповідну інформацію [104, с. 395]. Не 

заперечуючи цього положення, вважаємо, що воно підлягає роз’ясненню.   

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р., повідомлення 

Спеціально уповноваженому органу про фінансові операції, які підлягають 

фінансовому моніторингу, здійснює суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу. Разом з тим, це поняття охоплює велике коло юридичних осіб 

(різної організаційно-правової форми) та фізичних осіб, тому змістовні 

характеристики суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, 

визначаються, насамперед, різновидом суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу, який використовується для проведення відповідної фінансової 

операції. 

На виконання вимог Сорока рекомендацій FATF 2012 р., які розширили 

перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу (Рекомендації 22 та 

23), в ч. 2 ст. 5 Закону від 14 жовтня 2014 р., попри критику такого підходу 

[36; 238, с. 134], передбачений достатньо широкий перелік суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу, а саме: 

1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, 

кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи; 

2) платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем; 

3) товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами; 

4) професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів); 

5) оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові 

операції з переказу коштів; 

6) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської 

діяльності, які надають фінансові послуги на території України; 

7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу: 

а) суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги 

під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна; б) суб’єкти 



134  

господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними 

металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; в) суб’єкти 

господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, 

електронне (віртуальне) казино; г) нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та 

об’єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що 

надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що 

надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках 

трудових правовідносин); 

8) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є 

фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги. 

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р. суб’єкт первинного 

фінансового моніторингу (крім спеціально визначених суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без 

утворення юридичної особи) призначає відповідального працівника за 

проведення фінансового моніторингу. У зв’язку з цим, усіх суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу можна поділити на дві групи:  

1) суб’єкти первинного фінансового моніторингу (в тому числі 

спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу), в яких 

призначається відповідальний працівник;  

2) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, 

які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, 

в яких відповідальний працівник не призначається. 

Якщо фінансова операція, яка підлягає фінансовому моніторингу, 

здійснюється з використанням суб’єкта первинного фінансового моніторингу 

першої групи, то суб’єктом злочину, у разі вчинення діянь, передбачених ч. 1 

ст. 209-1 КК, виступає відповідальний працівник. Відповідно п. п. 1 та 2 ч. 3 

ст. 7 Закону від 14 жовтня 2014 р., саме до повноважень відповідального 

працівника належать забезпечення повідомлення Спеціально 

уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають 

обов’язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу, про фінансові 
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операції осіб, якщо є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи 

пов’язані із вчиненням злочину, визначеного КК, а також забезпечення 

повідомлення Спеціально уповноваженого органу про фінансові операції (їх 

учасників), стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, 

стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення. 

Відповідно до ст. 7 Закону від 14 жовтня 2014 р., перша вимога, яка 

стосується правового статусу відповідального працівника, визначає його 

керівну роль у суб’єкті первинного фінансового моніторингу – він 

призначається за посадою на рівні керівництва. Як зазначено в науковій 

літературі, така вимога національного законодавства обумовлюється 

міжнародними стандартами, а саме 18 Рекомендацією FATF 2012 р., яка 

разом із пп. «а» п. 18.1 Методології її оцінки відповідності рекомендаціям 

FATF та ефективності системи протидії відмиванню коштів та боротьби з 

фінансуванням тероризму 2013 р., передбачає, що суб’єкти первинного 

фінансового моніторингу повинні бути зобов’язані впроваджувати програми 

з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які стосуються 

ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та розміру діяльності, 

та, які включають заходи щодо виконання вимог на рівні керівництва (в тому 

числі, призначення відповідального працівника на рівні керівництва) [31, 

с. 158; 130, с. 313].   

Призначення відповідального працівника здійснюється у порядку, 

визначеному державним регулятором, який згідно з Законом від 14 жовтня 

2014 р., виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом 

первинного фінансового моніторингу. Отже, процедура його призначення 

чітко регламентована відповідним нормативно-правовим актом і може 

відрізнятися залежно від ринку на якому працює суб’єкт первинного 

фінансового моніторингу [31, с. 159]. Так, наприклад, погодження 

кандидатури відповідального працівника банку – юридичної особи/філії 

іноземного банку здійснюється після погодження НБУ його кандидатури на 
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посаду члена правління банку (п. 134 Положення про здійснення банками 

фінансового моніторингу). 

При цьому, існують загальні нормативи щодо призначення 

відповідального працівника, які полягають у наступному: 

- відповідальний працівник, як правило, призначається керівником 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який також затверджує 

посадову інструкцію відповідального працівника; 

- строк для призначення відповідального працівника може відрізнятись в 

залежності від типу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, але 

повинен бути чітко визначений на нормативному рівні; 

- виконання повноважень відповідального працівника може бути 

покладено на керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу; 

- як правило, одна і та сама особа не може бути призначена одночасно 

відповідальним працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу і 

його відокремленого підрозділу, а також одночасно у декількох 

відокремлених підрозділах; 

- відповідальний працівник повинен працювати в суб’єкті первинного 

фінансового моніторингу (відокремленому підрозділі) за основним місцем 

роботи; 

- про призначення чи звільнення відповідального працівника, а також 

про призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов’язки 

відповідального працівника у разі його відсутності, суб’єкт первинного 

фінансового моніторингу повідомляє Держфінмоніторингу [31, с. 159]. 

Як було зазначено вище, на виконання Закону від 14 жовтня 2014 р., у 

підзаконних нормативно-правових актах, врегульовано питання про 

призначення особи, яка тимчасово виконує обов’язки відповідального 

працівника на час його відсутності через хворобу, відрядження, відпустку 

або неможливості виконання покладених на нього обов’язків. Так, наприклад, 

у разі відсутності (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, 

відрядженням, відстороненням від посади згідно з рішенням НБУ, 
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відстороненням від роботи в передбачених законодавством України випадках) 

відповідального працівника банку строком до чотирьох місяців, керівник 

виконавчого органу банку/керівник філії іноземного банку, в установленому 

установчими документами банку/положенням про філію іноземного банку 

порядку, призначає працівника, який виконуватиме обов'язки тимчасово 

відсутнього (відстороненого) відповідального працівника банку (п. 138 

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу).      

Щоправда не завжди правоохоронні органи належним чином 

встановлюють цей факт та визначають особу, яка тимчасово виконувала 

обов’язки відповідального працівника. Так, згідно з обвинуваченням, особі 2 

ставилося в провину вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 

ст. 366 КК, які він вчинив в період часу з 04.01.2006 р. до 08.11.2007 р., без 

виключень та перерв. Під час розгляду справи, судом було встановлено те, 

що в період з 04.01.2006 р. до 08.11.2007 р., підсудний виконував свої 

обов’язки на посаді головного фахівця з питань фінансового моніторингу, за 

виключенням періодів, коли він перебував у відпустках, а саме: з 14.08.2006 р. 

до 01.09.2006 р., з 01.02.2006 р. до 17.05.2006 р.; з 06.09.2006 р. до 

19.09.2006 р.; з 30.07.2007 р. до 29.08.2007 р. У цей час, відповідно до наказів 

філії банку, обов’язки головного фахівця з питань фінансового моніторингу 

виконувала особа 5. Всупереч тому, що обов’язки підсудного виконувала 

особа 5, в провину особі 2 ставиться вчинення тих дій, які вчиняла особа 5 

та стосовно яких органом досудового слідства була проведена оцінка та 

було відмовлено в порушенні кримінальної справи стосовно особи 5 [28].  

Виходячи з важливості ефективного виконання повноважень 

відповідального працівника, Закон від 14 жовтня 2014 р. містить їх детальну 

регламентацію. Так, ч. 3 ст. 7 цього Закону містить дев’ять позицій, 

практична реалізація яких відкриває відповідальному працівнику 

безпрецедентні можливості і права для виконання своїх повноважень [31, с. 

161].   
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Правовий статус відповідального працівника дає всі підстави визнати 

його спеціальним суб’єктом злочину – службовою особою, оскільки ця особа 

постійно чи тимчасово обіймає на підприємствах, в установах чи організаціях, 

які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих функцій. У п. 1 постанови Пленуму 

ВСУ № 5 від 24 квітня 2002 р. «Про судову практику у справах про 

хабарництво» зазначено, що під організаційно-розпорядчими обов’язками 

слід розуміти обов’язки зі здійснення керівництва галуззю промисловості, 

трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих 

працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від 

форми власності. Як випливає з самої назви посади працівника, про якого 

йдеться, він є відповідальним за певний напрям роботи суб’єкта – проведення 

фінансового моніторингу. Позицію, згідно з якою, відповідальний працівник 

є службовою особою, висловлюють й інші науковці [102, с. 297; 195, с. 129 – 

132].      

Визначаючи коло суб’єктів злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, 

О.О. Дудоров пише про те, що враховуючи положення антилегалізаційного 

законодавства, у разі недоцільності призначення відповідального працівника, 

особою, відповідальною за проведення фінансового моніторингу, може 

призначатися керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який, 

за наявності для цього підстав, і нестиме кримінальну відповідальність за ч. 1 

ст. 209-1 КК [96, с. 606; 97, с. 328; 136, с. 620]. Слід зазначити, що 

можливість такого призначення не передбачена в Законі від 14 жовтня 2014 

р., але закріплена на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Так, 

відповідно до абз. 4 п. 2 Положення про здійснення фінансового моніторингу 

суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і 

нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового 

моніторингу України, затвердженого наказом Мінфіну від 23 липня 

2015 р. № 662, виконання повноважень відповідального працівника може 

бути покладено на керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу.   
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Якщо фінансова операція, яка підлягає фінансовому моніторингу, 

здійснюється з використанням суб’єкта первинного фінансового моніторингу 

другої групи, то суб’єктом злочину, у разі вчинення діянь, передбачених ч. 1 

ст. 209-1 КК, виступає спеціально визначений суб’єкт первинного 

фінансового моніторингу, який проводить свою діяльність одноособово, без 

утворення юридичної особи. Це, зокрема, означає, що такі суб’єкти 

здійснюють фінансовий моніторинг одноособово і, на відміну від інших 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу, не встановлюють правила і 

не розробляють програми проведення фінансового моніторингу, не 

призначають відповідальних працівників.   

Перелік таких суб’єктів, а також випадки, коли на них покладається 

виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу, 

регламентовані ст. 8 Закону від 14 жовтня 2014 р. Згідно з цією статтею 

виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу 

забезпечується: 

- адвокатами, нотаріусами, особами, які надають юридичні послуги, 

аудиторами, фізичними особами-підприємцями, що надають послуги з 

бухгалтерського обліку, у разі, якщо вони задіяні у фінансовій операції для 

свого клієнта щодо: купівлі-продажу нерухомості; управління активами 

клієнта; управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах; 

залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності 

та управління ними; утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності 

(включаючи аудит) чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних 

осіб (корпоративних прав); 

- фізичними особами-підприємцями, які надають посередницькі послуги 

під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, під час 

підготовки та/або здійснення правочинів щодо купівлі-продажу нерухомості; 

- фізичними особами-підприємцями, які здійснюють торгівлю за готівку 

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо 

сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму 150 тис. грн. (або 
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еквівалентну суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах) 

під час проведення фінансових операцій з предметами високої вартості 

(зокрема з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними 

речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими 

предметами, у тому числі аукціонної; 

- фізичними особами-підприємцями, які проводять лотереї та азартні 

ігри, у тому числі казино, електронним (віртуальним) казино, під час 

здійснення фінансових операцій, пов’язаних із прийняттям чи поверненням 

ставок або виплатою виграшів
1
. 

Закон від 14 жовтня 2014 р. розширив перелік випадків, коли спеціально 

визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які проводять свою 

діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, зобов’язані 

надавати інформацію про фінансові операції, які підлягають фінансовому 

моніторингу. Так, наприклад, Закон від 18 травня 2010 р. покладав на 

ріелторів обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу при 

підготовці і здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу нерухомості, за 

умови, що сума такої операції дорівнювала чи перевищувала 400 тис. грн. або 

еквівалентну суму в іноземні валюті (ч. 2 ст. 8 цього Закону). Натомість, в 

рекомендаціях FATF 2012 р. (п. «b» Рекомендації 22), такий поріг для агентів 

з нерухомості не був передбачений [130, с. 338 – 339]. У зв’язку з цим, 

відповідній поріг не передбачено в Законі від 14 жовтня 2014 р.   

Як було зазначено вище, одним з предметів складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, є інформація про фінансові операції, що 

підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Проте, вести мову про 

кримінальну відповідальність спеціально визначених суб’єктів первинного 

                                                 
Примітка. 

У ст. 8 Закону від 14 жовтня 2014 р. до кола спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу також віднесені адвокатські бюро та об’єднання, аудиторські фірми. Проте, ми не зазначили їх 

серед суб’єктів, злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, оскільки ці суб’єкти є юридичними особами та 

повинні мати відповідального працівника. Також, у ст. 8 Закону від 14 жовтня 2014 р., спеціально 

визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу визнаються суб’єкти господарювання та 

суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють певні види господарської діяльності. Проте, ми 

виокремили із цієї групи лише фізичних осіб-підприємців, оскільки тільки ці суб’єкти господарювання 

проводять свою діяльність одноособово.   
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фінансового моніторингу, які проводять свою діяльність одноособово, без 

утворення юридичної особи (крім суб’єктів господарювання, які проводять 

лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) 

за неподання, несвоєчасне подання або перекручення такої інформації 

недоречно, оскільки такі суб’єкти звільнені від обов’язку подавати 

інформацію про фінансові операції, що підлягають обов’язковому 

фінансовому моніторингу, згідно абз. 2 ч. 8 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р. 

На цю обставину, але в контексті Закону від 18 травня 2010 р., зверталась 

увага в юридичній літературі [26, с. 364; 56, с. 47 – 48; 138].   

Слід відзначити, що чинним законодавством передбачені випадки, коли 

вищезазначені особи звільняються від обов’язку інформувати Спеціально 

уповноважений орган про фінансові операції, які підлягають фінансовому 

моніторингу. Так, відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону від 14 жовтня 2014 р., 

нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, особи, які надають 

юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, 

що надають послуги з бухгалтерського обліку, можуть не повідомляти 

Спеціально уповноваженому органу про свої підозри у разі, коли відповідна 

інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної 

таємниці, або має привілей на збереження службової таємниці, а також у 

випадках, коли вони виконують свої обов’язки щодо захисту клієнта, 

представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового 

врегулювання спорів
1
.     

Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК. У диспозиції цієї 

кримінально-правової норми прямо зазначено, що суб’єктом незаконного 

розголошення інформації, яка надається Спеціально уповноваженому 

                                                 
Примітка. 

Зазначені положення Закону узгоджуються з ч. 2 ст. 34 Четвертої директиви, згідно з якою, держави-

члени ЄС не застосовують зобов’язання, викладені в ст. 33(1) до нотаріусів, інших незалежних юристів, 

бухгалтерів-ревізорів і податкових консультантів тільки суворо в тому ступені, в якій такі звільнення 

стосуються інформації, одержаної вказаними особами від їх клієнтів або в ході встановлення правового 

становища клієнта або виконання їх обов’язків із захисту або представленню клієнта в судових 

провадженнях або в зв’язку із ним, незалежно від того, отримана така інформація до, під час або по 

завершенню таких проваджень. 
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органові, є особа, якій ця інформація стала відома у зв’язку з професійною 

або службовою діяльністю.  

Враховуючи те, що в Законі від 14 жовтня 2014 р. обов’язок надавати 

інформацію Спеціально уповноваженому органу покладено на дуже широке 

коло осіб, перелік суб’єктів злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК є доволі 

значним. У науковій літературі цей перелік визначається наступним чином.  

Ю.Г. Старовойтова пропонує суб’єктом злочину, відповідальність за 

який установлена в ч. 2 ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.), 

визнавати: працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, їх 

структурних підрозділів (філій), Уповноваженого органу, центральних 

органів виконавчої влади й інших державних органів, які здійснюють 

відповідно до закону функції реґулювання та нагляду за діяльністю суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу, правоохоронних органів, інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій незалежно від форм власності. При цьому, обов’язковими 

ознаками суб’єкта цього злочину є такі: інформація, яка надається 

Уповноваженому органові, має бути відомою йому у зв’язку з професійною 

або службовою діяльністю; на нього має бути покладений обов’язок не 

розголошувати таку інформацію [195, с. 138 – 139]. 

На думку Н.О. Гуторової, суб’єктом досліджуваного складу злочину 

виступають особи, яким ця інформація стала відома у зв’язку з професійною 

або службовою діяльністю. Такими особами можуть бути працівники 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державного фінансового 

моніторингу, у тому числі Спеціально уповноваженого органу, інші службові 

особи, яким зазначена інформація стала відома у зв’язку з професійною або 

службовою діяльністю [102, с. 297].     

Більш повно визначають перелік осіб, яким відповідна інформація стала 

відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю, В.М. Киричко, 

В.Я. Тацій, О.І. Перепелиця. Правники зазначають, що це, зокрема, керівники 

і працівники суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, 
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Спеціально уповноваженого органу й інших органів виконавчої влади, 

правоохоронних органів, особа, яка визначається суб’єктом первинного 

фінансового моніторингу, що провадить свою діяльність одноособово [98, 

с. 237]. Виокремлення серед суб’єктів злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 

КК, спеціально визначеного суб’єкта первинного фінансового моніторингу, 

який проводить свою діяльність одноособово, має дуже важливе значення, 

адже цю особу не можна визнати ані службовою особою, ані працівником чи 

керівником суб’єкта первинного або державного фінансового моніторингу.    

О.О. Дудоров зазначає, 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. До таких осіб, на думку правника, передусім 

належать працівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, яким 

певні відомості стають відомі, зважаючи на виконувані по службі обов’язки. 

При цьому, не має значення, чи мають такі працівники офіційний доступ до 

документів, які уособлюють інформацію, що надається Спеціально 

уповноваженому органу [96, с. 606; 136, с. 621]. Зазначену точку зору, 

О.О. Дудоров висунув ще під час аналізу складу злочину, передбаченого ч. 2 

ст. 209-1 КК, у редакції Закону від 16 січня 2003 р.  [135, с. 594]. 

Не погоджується з такою позицією Ю.Г. Старовойтова. Вона відзначає 

те, що справді доступ до документів, які містять інформацію, котра надається 

Спеціально уповноваженому органові, фактично можуть мати й працівники 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не пов’язані зі 

здійсненням внутрішнього фінансового моніторингу, наприклад особи зі 

складу обслуговуючого персоналу. Проте, при вирішенні питання про 

наявність у діях особи ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, 

кожного разу слід установлювати, чи було покладено на цю особу обов’язок 

не розголошувати зазначену інформацію. Тут, як видається науковцю, треба 

виходити з її посадової інструкції чи функціональних обов’язків. Якщо такий 

обов’язок передбачений, то розголошення інформації, яка надається 
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Спеціально уповноваженому органові, за наявності інших ознак 

утворюватиме склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК; якщо ні – то 

особу не можна притягнути до кримінальної відповідальності, оскільки, 

виходячи з теорії правовідносин, за відсутності обов’язку відсутнє й 

кореспондуюче йому право вимагати його виконання. У такому разі, в ході 

службового розслідування, необхідно встановити, яким чином така особа 

ознайомилася з конфіденційною інформацією. Якщо це трапилося через 

недбалість іншого працівника, який зобов’язаний зберігати конфіденційність 

дорученої йому інформації, то потрібно ставити питання про притягнення 

саме цього працівника до відповідальності за ч. 2 ст. 209-1 КК, тому що 

своїми діями (бездіяльністю) він створив умови, за яких інформація з 

обмеженим доступом стала відома сторонній особі [195, с. 137 – 138].  

На нашу думку, саме позиція О.О. Дудорова заслуговує на підтримку, 

оскільки, на сьогодні, обов’язок не розголошувати відповідну інформацію 

покладається на осіб, яким вона стала відома у зв’язку з професійною або 

службовою діяльністю не просто на рівні посадової інструкції чи 

функціональних обов’язків, а на рівні Закону від 14 жовтня 2014 р., згідно з 

абз. 1 ч. 13 якого обов’язок дотримуватися таємниці фінансового 

моніторингу та не розголошувати факт подання інформації Спеціально 

уповноваженому органу в установлених цим Законом випадках поширюється 

також на осіб, яким така інформація стала відома у зв’язку з їх професійною 

або службовою діяльністю. 

Таким чином, суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, 

виступають:  

- відповідальні працівники чи особи, які виконують їх обов’язки, 

юридичних осіб – суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також 

відповідальні працівники структурних підрозділів (філій) юридичних осіб – 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу чи особи, які виконують 

обов’язки відповідальних працівників; 
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- спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, 

які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи; 

- інші працівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, яким 

інформація про фінансові операції стала відома у зв’язку з виконанням 

професійних або службових обов’язків; 

- працівники суб’єктів державного фінансового моніторингу (НБУ, 

Мінюст, Мінфін, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

тощо); 

- співробітники правоохоронних органів, які в установленому порядку 

отримали відповідну інформацію від Спеціально уповноваженого органу, 

працівників суб’єктів державного фінансового моніторингу; 

- працівники Спеціально уповноваженого органу; 

- працівники підприємств, установ, організацій (крім суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу), державних органів влади та місцевого 

самоврядування (крім суб’єктів державного фінансового моніторингу), на які 

закон покладає обов’язок надавати Спеціально уповноваженому органові 

інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. 

 

3.2. Суб’єктивна сторона умисного порушення вимог законодавства 

про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму 

 

Суб’єктивна сторона складу злочину розкриває зміст психічних процесів, 

що проходять у свідомості особи, характеризують її волю і детермінують 

поведінку. На відміну від об’єктивної сторони, яка характеризує злочин із 

зовнішньої сторони, суб’єктивна виступає як внутрішня (щодо об’єктивної) 

його характеристика. Вона являє собою відображення (можливість 

відображення) у свідомості суб’єкта об’єктивних ознак вчиненого і 

характеризує ставлення до них суб’єкта [91, с. 364; 108, с. 147].  

Ознаки, які відносяться до суб’єктивної сторони складу злочину, 

поділяються на обов’язкові та факультативні. Тому, як слушно зазначається в 
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науковій літературі, перелік ознак, які визнаються обов’язковими для 

суб’єктивної сторони конкретного складу злочину, залежить від диспозиції 

кримінально-правової норми [91, с. 363]. 

Вина є основною і обов’язковою ознакою складу будь-якого злочину. 

Теорія кримінального права розглядає вину особи як факт об’єктивної 

дійсності, який підлягає встановленню і доказуванню у кожній кримінальній 

справі [44, с. 16, 25]. Принцип кримінальної відповідальності лише за 

наявності вини закріплено в ст. 62 Конституції України та ч. 2 ст. 2 КК. В цих 

статтях зазначено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не 

може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено 

в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Відповідно до ст. 24 КК, виною є психічне ставлення особи до 

вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК, та її наслідків, виражене у 

формі умислу або необережності. Зміст вини – це сукупність психічних 

елементів, у яких  відбиваються (або можуть відбиватися) об’єктивні ознаки 

злочину і які виражають певне ставлення особи до цих ознак. Зміст 

конкретної вини – це зміст умислу або необережності в конкретному злочині 

[44, с. 57].  

У назві та диспозиції ч. 1 ст. 209-1 КК законодавець прямо вказує на 

умисел як форму вини злочинів, передбачених цією статтею. У зв’язку з цим, 

у теорії кримінального права панує точка зору, згідно з якою злочини, 

передбачені ст. 209-1 КК, можуть вчинятися лише умисно. Так, наприклад, 

О.О. Дудоров та Є.Л. Стрельцов пишуть про те, що суб’єктивна сторона 

злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 209-1 КК, характеризується умислом [97, с. 

329; 104, с. 395]. Зокрема, з назви ж ст. 209-1 КК однозначно випливає, що 

законодавець розглядає діяння, передбачені ч. 1 і ч. 2 цієї статті, як різновиди 

умисного порушення вимог антилегалізаційного законодавства [96, с. 607; 97, 

с. 329; 136, с. 621].  

Не заперечуючи того факту, що злочин, передбачений ч. 2 ст. 209-1 КК, 

може бути вчинений лише умисно, ми вважаємо, що в ч. 2 цієї статті, як і в 
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ч.1 має бути прямо закріплена вказівка на умисну форму вини, виходячи з 

наступного. Законодавець по-різному відображає в законі форму вини 

злочинів, передбачених у КК. В одних випадках стаття Особливої частини 

КК прямо називає умисел як форму вини цих злочинів. Іншим способом 

законодавчого визначення суспільно небезпечних діянь як таких, що можуть 

бути вчинені лише умисно, є вказівка в диспозиції статті Особливої частини 

КК на спеціальну мету вчинення суспільно небезпечного діяння. Ще один 

законодавчий прийом, який дозволяє визначити злочин як такий, що 

вчинюється умисно, – це описання характерного способу дії [41, с. 235, 236]. 

У ч. 2 ст. 209-1 КК відсутня вказівка на умисел або мету вчинення цього 

злочину. До того ж спосіб дій, передбачених у цій частині, також однозначно 

не вказує на те, що склад злочину, передбачений нею, є умисним. У зв’язку з 

цим є всі підстави вважати, що склад злочину, передбачений в ч. 2 ст. 209-1 

КК, може бути як умисним так і необережним. Тому, для чіткого визначення 

форми вини, вважаємо, що диспозиція ч. 2 ст. 209-1 КК, перед словом 

«розголошення», має бути доповнена словом «умисне».     

Розкриваючи суб’єктивну сторону складу злочину, передбаченого 

ст. 209-1 КК, О.В. Процюк та В.В. Чернєй зазначають, що вона 

характеризується виною у формі умислу (прямого або непрямого) [132, 

с. 484]. Дефініції термінів «прямий умисел» та «непрямий умисел» закріплені 

в ст. 24 КК. Згідно з ч. 1 цієї статті, прямим є умисел, якщо особа 

усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або 

бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх 

настання. Відповідно до ч. 2 цієї статті, непрямим є умисел, якщо особа 

усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або 

бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не 

бажала, але свідомо припускала їх настання.   

Як зазначено у науковій літературі, усвідомлення суспільно 

небезпечного характеру діяння, що вчиняється, є суттєвою ознакою умислу, 

яка відрізняє його від необережності. Це усвідомлення припускає: 
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а) усвідомлення фактичного характеру діяння, яке вчинюється і 

б) усвідомлення його соціального значення [44, с. 85]. 

Усвідомлення фактичного характеру діянь, передбачених ст. 209-1 КК, 

визначається особливостями об’єктивної сторони складів злочинів, 

передбачених цією статтею. Так, при неподанні інформації про фінансові 

операції, які підлягають фінансовому моніторингу, вказаний у диспозиції ч. 1 

ст. 209-1 КК спеціальний суб’єкт усвідомлює, що він взагалі не направляє 

належним чином оформлене повідомлення або направляє один чи два рази 

неналежним чином оформлене повідомлення. При несвоєчасному поданні 

відповідної інформації вказаний у диспозиції ч. 1 ст. 209-1 КК спеціальний 

суб’єкт усвідомлює, що він вперше чи вдруге подає належним чином 

оформлене повідомлення з порушенням строків, передбачених чинним 

законодавством або  подає належним чином оформлене повідомлення лише 

після того, як тричі подав Спеціально уповноваженому органу неналежним 

чином оформлене повідомлення. У разі подання завідомо неправдивої 

інформації, спеціальний суб’єкт усвідомлює, що інформація, яка міститься в 

поданому Спеціально уповноваженому органу повідомлені, частково або 

повністю не відповідає дійсності. За відсутності такого усвідомлення 

принципово змінюється зміст психічного ставлення суб’єкта до самого 

протиправного діяння. У результаті таке діяння не може бути визнане 

умисним, оскільки відсутність усвідомлення недостовірності інформації 

обумовлює неможливість усвідомлення особою суспільно небезпечного 

характеру цього діяння як умисного подання недостовірної інформації. За 

таких умов дії винної особи, за наявності інших ознак, можуть бути 

кваліфіковані як службова недбалість (ст. 367 КК) [18, с. 79]. 

У разі розголошення інформації, яка надається Спеціально 

уповноваженому органу, спеціальний суб’єкт усвідомлює, що своїми діями 

він доводить до відома хоча б однієї сторонньої особи інформацію, яка є 

таємницею фінансового моніторингу та має обмежений доступ. 
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Як було зазначено вище, крім усвідомлення фактичних ознак діяння, 

необхідною складовою інтелектуального моменту умислу виступає 

усвідомлення особою соціального характеру (соціального значення) свого 

діяння, тобто усвідомлення його небезпеки для суспільства, шкідливості для 

суспільних відносин, які охороняються кримінальним законом. При вчиненні 

злочинів, передбачених ст. 209-1 КК, особа розуміє (хоча б  у загальних 

рисах), що таким діянням вона заподіює шкоду цим відносинам. Наявність 

спеціальних знань, досвіду роботи, спілкування з фахівцями тощо, формує 

загальне уявлення про необхідність подання відповідної інформації 

Спеціально уповноваженому органу або необхідність збереження таємниці 

фінансового моніторингу. Подібне уявлення є підґрунтям для оцінки особою 

власних вчинків та їх коригування. Наприклад, якщо винна особа не подає 

належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію, яка 

підлягає фінансовому моніторингу, вона усвідомлює хоч у загальних рисах, 

що своїми діями створює умови для запровадження в легальний обіг доходів, 

одержаних злочинним шляхом, приховування джерел походження таких 

доходів, спрямування коштів на фінансування тероризму. 

О.О. Дудоров акцентує увагу на тому, що вітчизняний законодавець не 

включає у зміст умислу усвідомлення протиправності діяння, вочевидь, 

виходячи із відомої ще з часів Стародавнього Риму і до того ж, прямо 

закріпленої у ч. 2 ст. 68 Конституції України, презумпції правової обізнаності 

особи. Як слушно зазначає правник, у сучасних умовах підхід, який знайшов 

відображення у ст. 24 КК, навряд чи може розраховувати на однозначне 

схвалення. І річ не лише в тому, що закріплене у ч. 1 ст. 11 КК так зване 

формально-матеріальне визначення поняття злочину спонукає принаймні у 

постановочному плані висувати питання про охоплення інтелектуальною 

ознакою (елементом, компонентом, моментом) умислу усвідомлення винним 

як суспільної небезпеки, так і протиправності діяння. Найголовніше – це те, 

що легальні дефініції прямого і непрямого умислу, а так само категорична, 

без будь-яких винятків, презумпція знання особою закону (ч. 2 ст. 68 
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Конституції України) не дозволяють враховувати специфіку психічного 

ставлення особи до вчиненого та його наслідків у складах злочинів, 

передбачених кримінально-правовими нормами з бланкетними диспозиціями. 

Невипадково російські, а услід за ними й українські фахівці висловились за 

розробку норм про кримінально-правові наслідки фактичного незнання 

законів чи підзаконних актів, на які посилаються бланкетні норми КК, та про 

помилку особи в оцінці ситуації. Цілком справедливо, на думку правника, 

стверджується, що неврегульованість цих питань чинним законодавством 

породжує небезпеку засудження без вини [55, с. 167, 169]. 

Як слушно зазначають М.І. Панов та Н.Д. Квасневська, бланкетність є 

характеристикою не тільки об’єктивних, але й суб’єктивних ознак складу 

злочину. Тому, з’ясовуючи зміст вини, необхідно встановити, що особа, яка 

порушує норми відповідних нормативно-правових актів, що утворюють зміст 

бланкетних диспозицій, хоча б у загальних (родових) рисах усвідомлювала 

або могла усвідомлювати, що вона вчинює протиправне, заборонене правом 

діяння. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати в даних 

конкретних умовах цю заборону, то кримінальна відповідальність, як 

видається, повинна виключатися у зв’язку з відсутністю вини [145, с. 129]. 

У вітчизняній кримінально-правовій доктрині вже досить довгий час не 

вирішена фундаментальна проблема про визначення змісту інтелектуальної 

ознаки умислу, яка виходить за межі цієї роботи та потребує окремого 

дослідження. Однак, у зв’язку з постійними змінами антилегалізаційного 

законодавства, вона набула особливої гостроти при з’ясуванні змісту умислу 

як обов’язкової суб’єктивної ознаки умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. У зв’язку з цим, 

вважаю за необхідне зосередитись на уточненні інтелектуальної ознаки 

умислу суб’єкта злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, та з’ясувати специфіку 

юридичної помилки у справах про злочини, передбачені цією статтею. 
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Л.П. Брич та В.О. Навроцький, обґрунтовуючи наявність осудності 

спеціального суб’єкта злочину зазначають, що така осудність повинна 

визначатися на основі не лише тих вольових та інтелектуальних критеріїв, з 

якими необхідно підходити до оцінки осудності будь-якої особи, а й з 

урахуванням додаткових ознак, що визначають можливість такої особи 

усвідомлювати фактичну, соціальну сторону своєї поведінки з урахуванням 

додаткових обов’язків, що покладені на неї [15, с. 61]. 

Аналізуючи Вимоги до відповідального працівника суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового 

моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг 

доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, 

затверджені наказом Державного департаменту фінансового моніторингу 

№ 46 від 12 травня 2003 р., Ю.Г. Старовойтова зазначає, що відповідальний 

працівник призумується таким, що знає вимоги чинного антилегалізаційного 

законодавства України, у тому числі ті, що стосуються кримінальної 

караності порушень певних його положень. Однак, насправді, через 

складність та постійний розвиток антилегалізаційного законодавства, 

відповідальний працівник об’єктивно не завжди може мати правильне 

уявлення про фактичну сторону вчиненого. У такому разі, як їй видається, 

умисел щодо вчиненого ним діяння виключається [195, с. 145]. 

Резюмуючи викладене, Ю.Г. Старовойтова зазначає, що для наявності 

інтелектуальної ознаки умислу при вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 209-1 КК, потрібно, щоб особа усвідомлювала як те, що вона вчинює 

певну дію чи допускає бездіяльність, так і те, що така її поведінка є 

порушенням або неналежним виконанням покладеного на неї обов’язку [195, 

с. 145]. 

До цього ще слід додати, що, в результаті змін регулятивного 

антилегалізаційного законодавства, було суттєво розширено перелік 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу. У зв’язку з цим, суб’єктом 

складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, є не тільки відповідальні 
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працівники але й спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового 

моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення 

юридичної особи та визнаються суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу лише у випадку здійснення певних видів діяльності, які були 

розглянуті вище. Ці особи суміщають свої основні обов’язки і обов’язки 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу. До того ж, перелік суб’єктів 

складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, є ще більш широким, ніж 

перелік суб’єктів складу злочину, передбаченого ч. 1 цієї статті. Серед цього 

переліку є працівники, які виконують суто технічні функції та не володіють 

тонкощами фінансового моніторингу. 

Мабуть, розуміючи складність здійснення фінансового моніторингу, 

законодавець зафіксував вимогу, відповідно до якої відповідальний 

працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати 

кваліфікаційним вимогам, встановленим суб’єктом державного фінансового 

моніторингу (абз. 2 ч. 2 ст. 7 Закону від 14 жовтня 2014 р.). Крім того, 

законодавець передбачає вжиття заходів щодо підвищення кваліфікації 

відповідального працівника (п. 20 ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р.). 

Також, суб’єктам державного фінансового моніторингу надано право 

проводити перевірку наявності професійної підготовки відповідальних 

працівників та організовувати професійну підготовку інших працівників 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення 

фінансового моніторингу (п. 11 ч. 2 ст. 14 Закону від 14 жовтня 2014 р.). 

О.М. Костенко переконаний у тому, що неправильне тлумачення закону, 

у разі порушення останнього, виключає вину у формі умислу, але не 

виключає необережність, і пропонує безпосередньо у КК регламентувати 

особливості встановлення вини при незнанні закону та при його 

неправильному застосуванні. Як приклад «правозастосовної необережності», 

наводиться ситуація із порушенням вимог антилегалізаційного законодавства 

з боку призначеного за здійснення фінансового моніторингу співробітника 

банку, який неправильно витлумачив положення відповідного законодавства 
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та якого безпідставно притягнули до відповідальності за вчинення умисного 

злочину, передбаченого однією з частин ст. 209-1 КК [89, с. 75 – 76]. 

Отже, необхідною складовою інтелектуального моменту умислу, як 

ознаки суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, виступає  

усвідомлення особою протиправності свого діяння, тобто усвідомлення того, 

що своїми діяннями особа порушує вимоги антилегалізаційного 

законодавства. Якщо особа не усвідомлювала але могла усвідомлювати в 

даних конкретних умовах цю заборону, тоді її діяння слід розглядати як 

вчинені з необережності та за наявності всіх необхідних ознак кваліфікувати 

як службову недбалість або адміністративне правопорушення [18, с. 80].   

Передбачення особою суспільно небезпечних наслідків вчинюваного 

нею діяння як ознака інтелектуального моменту умислу злочинів, 

передбачених ст. 209-1 КК, полягає в тому, що особа передбачає: 

а) неминучість або б) можливість настання, встановлених кримінальним 

законом, суспільно небезпечних наслідків. При цьому, передбачення 

зазначених наслідків можливо лише при усвідомленні суб’єктом, хоча б у 

загальних рисах, розвитку причинного зв’язку між діями і цими наслідками 

[44, с. 89 – 93]. 

Вольовий момент умислу при вчиненні умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, 

характеризується психічним ставленням до настання суспільно небезпечних 

наслідків у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам 

чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або 

інтересам окремих юридичних осіб. 

На думку одних правників, цей злочин може бути вчинено як з прямим, 

так і з непрямим умислом [96, с. 607; 97, с. 329; 102, с. 296; 136, с. 621]. При 

цьому, вольовий момент умислу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, 

характеризується бажанням настання суспільно небезпечних наслідків 

(наприклад, заподіяння шкоди юридичній особі – суб’єкту первинного 
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фінансового моніторингу) або не бажанням, але свідомим припущенням їх 

настання [102, с. 296].  

Інші науковці відстоюють позицію, згідно з якою 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. При цьому зазначені в ст. 209-1 КК діяння вчинюються лише 

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

злочин визнається умисним [98, с. 236, 237]. 

На нашу думку, останній підхід до розуміння змісту вини складу 

злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, видається найбільш оптимальним з 

таких причин. По-перше, умисне вчинення діянь, що входять до об’єктивної 

сторони складу аналізованого злочину, може бути, наприклад, пособництвом 

злочину, передбаченого ст. 209 КК «Легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом». У такому випадку, досягнення бажаного 

злочинного результату включатиме й істотну шкоду, як ознаку об’єктивної 

сторони складу злочину, передбаченого ст. 209-1 КК. Отже, вольовий момент 

умислу цього складу злочину характеризується бажанням настання суспільно 

небезпечних наслідків.  

По-друге, вчинення діянь, що входять в об’єктивну сторону складу 

аналізованого злочину, може здійснюватись умисно за відсутності ознак 

співучасті у легалізації, з будь-якою іншою метою (наприклад, захист 

інтересів клієнта, бажання отримати винагороду за надання законних послуг 

тощо). При цьому, настання істотної шкоди, як ознаки об’єктивної сторони 

складу злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, може передбачатися суб’єктом 

як закономірний, хоча й небажаний результат його дій. Таким чином, 

вольовий момент умислу цього складу злочину характеризується не 

бажанням, але свідомим припущенням настання суспільно небезпечних 

наслідків.  
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По-третє, вчинення діянь, що входять в об’єктивну сторону складу 

аналізованого злочину, може здійснюватись умисно з будь-якою іншою 

метою (захист репутації суб’єкта первинного фінансового моніторингу або 

інтересів його клієнтів тощо). При цьому, настання істотної шкоди, як ознаки 

об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, може 

передбачатися особою як можливий, але малоймовірний результат, оскільки 

така особа може брати до увагу, наприклад, тривалі ділові стосунки між 

клієнтом та суб’єктом первинного фінансового моніторингу та вважати, що 

надання інформації про фінансову операцію такого клієнта є формальністю, а 

ненадання цієї інформації не може призвести до заподіяння істотної шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, 

державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб. 

У цьому випадку, психічне ставлення до суспільно-небезпечних наслідків 

буде у формі злочинної самовпевненості [18, с. 80 – 81]. 

Слід звернути увагу, що правоохоронні органи не завжди правильно 

встановлюють наявність умислу на вчинення злочину, передбаченого ст. 209-

1 КК. Так, органами досудового слідства був обвинувачений головний 

фахівець з питань фінансового моніторингу Чернівецької філії АТ 

«Укрінбанк» в тому, що він умисно неодноразово не повідомив Спеціально 

уповноважений орган про проведення 392 фінансових операцій, які підлягали 

обов’язковому фінансовому моніторингу, тобто вчинив злочин, 

передбачений ч. 1 ст. 209-1 КК (в редакції Закону від 16 березня 2003 р.). У 

виправдувальному вироку суд, зокрема, зазначив, що в результаті переходу 

на обробку пошти НБУ за допомогою АРМ INF, начальником відділу 

автоматизації банку було допущено помилку в переліку розсилки електронної 

пошти НБУ, не сформовано поштову скриньку Спеціально уповноваженого 

органу, що і призвело до того, що файли повідомлення, які відправляв 

головний фахівець з питань фінансового моніторингу, не надходили 

Спеціально уповноваженому органу [28]. Розглядаючи справу в порядку 

апеляційного провадження Апеляційний суд Чернівецької області зазначив, 
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що судом першої інстанції правильно дана оцінка фактичним обставинам 

справи щодо порядку роботи відділу автоматизації, програмного 

формування імені файлу-квитанції, обов’язків комп’ютерного 

супроводження операцій з фінансового моніторингу і повідомлення головного 

фахівця з питань фінансового моніторингу при надходженні файлів-

квитанцій з ненульовим кодом помилок [225]. 

Такі ознаки суб’єктивної сторони умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, як мотив та 

мета є факультативним та не впливають на кваліфікацію. 

 

Висновки до розділу 3 

1. 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. 

2. Правовий статус відповідального працівника дає всі підстави визнати 

його спеціальним суб’єктом злочину – службовою особою, оскільки ця особа 

постійно чи тимчасово обіймає на підприємствах, в установах чи організаціях, 

які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих функцій. 
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3. 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. При цьому, не має 

значення, чи мають такі працівники офіційний доступ до документів, які 

уособлюють інформацію, що надається Спеціально уповноваженому органу.  

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

статті в цій частині, як і в ч. 1, має бути прямо закріплена вказівка на умисну 

форму вини. Задля цього, диспозиція ч. 2 ст. 209-1 КК, перед словом 

«розголошення», має бути доповнена словом «умисне». 

5. Необхідною складовою інтелектуального моменту умислу, як ознаки 

суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, виступає  

усвідомлення особою протиправності свого діяння, тобто усвідомлення, хоча 

б у загальних рисах, того, що своїми діяннями особа порушує вимоги 

антилегалізаційного законодавства. Якщо особа не усвідомлювала, але могла 

усвідомлювати в даних конкретних умовах цю заборону, тоді її діяння слід 

розглядати як вчинені з необережності та за наявності всіх необхідних ознак 

кваліфікувати як службову недбалість або адміністративне правопорушення. 

6. 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. При цьому, зазначені в ст. 209-1 КК, 

діяння вчинюються лише умисно, а щодо наслідків, можливі як умисел, так і 

необережність. У цілому злочин визнається умисним.
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РОЗДІЛ 4 

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 209-1 

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД 

СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ, А ТАКОЖ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАНЬ ЗА ЇХ 

ВЧИНЕННЯ. 

 

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 

 

При визначенні поняття «кваліфікації злочинів», як слушно зазначає 

П.П. Андрушко [6, с. 49], ряд науковців [27, с. 6 – 15; 34, с. 13 – 24; 213, с. 8; 

215, с. 19] беруть за основу підхід запропонований В.М. Кудрявцевим, згідно 

з яким, це – встановлення і юридичне закріплення точної відповідності між 

ознаками вчиненого діяння і ознаками складу злочину, передбаченого 

кримінально-правовою нормою [108, с. 5]. 

В.О. Навроцький під кваліфікацією злочинів розуміє вид кримінально-

правової кваліфікації, при проведенні якої встановлюється відповідність 

фактичних ознак посягання всім ознакам злочину, передбаченого статтею 

Кримінального кодексу, яка містить забороняючу кримінально-правову 

норму [129, с. 53]. С.Д. Шапченко зазначає, що це різновид юридичної 

кваліфікації у процесі застосування кримінально-правових норм, що полягає 

у встановленні відповідності певної поведінки особи у поєднанні з іншими 

фактичними обставинами юридичного складу злочину з обов’язковим 

закріпленням цієї відповідності у процесуальному документі 

правозастосовчого органу [92, с. 118]. Дуже близький за змістом підхід 

висловлюють й А.В. Корнєєва [88, с. 5], П.Л. Фріс [231, с. 207], 

П.П. Андрушко [6, с. 50]. 

У ході процесу кримінально-правової кваліфікації можуть виникати 

проблеми з вибором кримінально-правової норми, за якою має 

кваліфікуватися вчинене особою діяння. Це зумовлюється тим, що фактично 
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вчинене може одночасно підпадати під ознаки декількох складів злочинів, 

закріплених різними нормами КК. У такому разі, мова йде про конкуренцію 

кримінально-правових норм [195, с. 156]. 

Від конкуренції кримінально-правових норм слід відрізняти 

співвідношення суміжних складів злочинів. Якщо норми, що містять суміжні 

склади злочинів, перебувають у конкуренції, то в процесі кваліфікації треба 

застосовувати правила подолання конкуренції. Якщо такі норми не 

перебувають у конкуренції, то в процесі кваліфікації треба застосовувати 

правила розмежування суміжних злочинів [116, с. 70]. 

В.О. Навроцький зазначає, що розмежування складів злочинів чи не 

найскладніше у виборі правової норми. Адже воно вимагає не просто знання 

окремих посягань, але і розуміння відмінностей між ними та їх сукупністю 

[127, с. 90]. 

З урахуванням викладеного розглянемо співвідношення складів злочинів, 

передбачених ст. 209-1 КК, з окремими складами злочинів у сфері 

господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, а також 

адміністративним правопорушенням, передбаченим ст. 166-9 КУпАП. 

На думку П.П. Андрушка, злочин, передбачений ч. 1 ст. 209-1 КК (у 

редакції Закону від 16 січня 2003 р.), може бути способом вчинення злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 209 КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.), у формі 

вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного 

походження коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення 

суспільно небезпечного протиправного діяння, чи володіння ними, прав на 

такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, 

переміщення, якщо такі дії вчинені з метою, вказаною у диспозиції ч. 1 

ст. 209 КК. Такі дії, за наявності підстав, мають кваліфікуватися за 

відповідною частиною ст. 209 КК та ч. 1 ст. 209-1 КК чи ч. 1 ст. 166-9 

КУпАП. За відсутності, зазначеної у ч. 1 ст. 209 КК, мети діяння, передбачені 

ч. 1 ст. 209-1 КК, за наявності підстав, можуть кваліфікуватись як 
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пособництво вчиненню злочину, передбаченого ст. 209, тобто за ч. 5 ст. 27 та 

відповідною частиною ст. 209 КК [133, с. 737].  

Вирішуючи питання про співвідношення складів злочинів, передбачених 

ст. ст. 209 та 209-1 КК у чинній редакції, вважаємо, що злочин, передбачений 

ч. 1 ст. 209-1 КК, не може бути способом вчинення злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 209 КК, оскільки такі діяння, як неподання, несвоєчасне подання або 

подання недостовірної інформації про відповідні фінансові операції 

Спеціально уповноваженому органу, самі по собі не можуть призвести до 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Такі діяння 

лише усувають перешкоди для вчинення фінансових операцій, спрямованих 

на легалізацію злочинних доходів, оскільки позбавляють можливості 

Спеціально уповноважений орган зупинити такі операції та надати 

узагальнені матеріали правоохоронним органам. Також ці злочинні діяння 

сприяють приховуванню легалізації злочинних доходів. Отже, якщо особа 

вчиняє злочин, передбачений ч. 1 ст. 209-1 КК, з метою легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, її діяння слід 

розглядати як пособництво вчиненню відповідного злочину та кваліфікувати 

за ч. 1 ст. 209-1, ч. 5 ст. 27, та відповідною частиною ст. 209 КК. 

Тепер, перейдемо до розгляду співвідношення складу злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, зі складами злочинів, передбаченими ст. 232 

«Розголошення комерційної або банківської таємниці» КК та ч. 1 ст. 232-1 

«Незаконне використання інсайдерської інформації» КК. 

У ст. 232 КК передбачено кримінальну відповідальність за умисне 

розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника, 

особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з професійною або службовою 

діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і 

завдало істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності, а у ст. 232-1 КК, 

серед іншого, передбачено кримінальну відповідальність за умисне 

незаконне розголошення інсайдерської інформації якщо це заподіяло значну 

шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих 
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громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам 

юридичних осіб. 

На виконання вимог Закону від 14 жовтня 2014 р., комерційна або 

банківська таємниця, або інсайдерська інформація також можуть бути надані 

Спеціально уповноваженому органу. У зв’язку з цим можуть виникати 

труднощі, пов’язані з наданням правильної правової оцінки діям винного у 

випадку розголошення такої інформації. Постає питання, яку норму в даному 

випадку слід застосовувати: ч. 2 ст. 209-1 КК, ст. 232 чи ст. 232-1 КК чи 

відразу декілька з цих норм.  

Розглядаючи питання кваліфікації цих складів злочинів, 

Ю.Г. Старовойтова дійшла висновку, що в разі, коли розголошення 

інформації, яка надається Спеціально уповноваженому органові й містить 

комерційну або банківську таємницю, завдало істотної шкоди суб’єктові 

господарювання, має місце ідеальна сукупність злочинів, тому вчинене має 

кваліфікуватися за ч. 2 ст. 209-1 КК (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.) та 

ст. 232 КК. Ідеальна сукупність злочинів, на думку науковця, наявна й у разі 

розголошення інформації, яка надається Спеціально уповноваженому 

органові й містить інсайдерську інформацію, що завдало істотної шкоди, 

тому кваліфікація такого діяння має здійснюватися за ч. 2 ст. 209-1 КК (у 

редакції Закону від 16 січня 2003 р.) та ст. 232-1 КК. При цьому, 

Ю.Г. Старовойтова зауважує, що про ідеальну сукупність зазначених 

злочинів можна говорити лише тоді, коли зазначені суспільно небезпечні 

наслідки були спричиненні саме розголошенням комерційної або банківської 

таємниці чи інсайдерської інформації. Якщо завдання шкоди стало 

результатом розголошення інформації, яка надається Уповноваженому 

органові, то вчинене слід кваліфікувати лише за ч. 2 ст. 209-1 КК [195, с. 162]. 

Зміни, внесені до ч. 2 ст. 209-1 КК Законом від 18 травня 2010 р., у 

результаті яких в цій частині було закріплено матеріальний склад злочину, 

внесли суттєві корективи в розмежування складів злочинів, передбачених 

ст. 232, ч. 1 ст. 232-1 та ч. 2 ст. 209-1 КК. Якщо суспільно небезпечні 
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наслідки були завдані через те, що була розголошена саме 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.       

Окремої уваги потребує відмежування умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму від деяких 

складів злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Розглянемо співвідношення складів злочинів, передбачених ст. 209-1 КК, 

зі складами злочинів, передбаченими ст. 364 «Зловживання владою або 

службовим становищем», ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями 

службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми» та 365-2 «Зловживання повноваженнями 

особами, які надають публічні послуги» КК. Потреба такого розгляду 

обумовлена тим, що склад злочину, передбачений ст. 209-1 КК, є конкретним 

проявом службового зловживання або зловживання повноваженнями 

особами, які надають публічні послуги. 

Коли ст. 209-1 КК була викладена в редакції Закону від 16 січня 2003 р., 

відсутність наслідку, як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони, дозволяла 

розглядати дії, передбачені в ч. 1 цієї статті, як окремо криміналізований 

законодавцем спосіб вчинення зловживання й, відповідно, не виключалась 

можливість кваліфікації цих дій за сукупністю злочинів, наприклад, з певною 

частиною ст. 364-1 КК. Однак, наявність наслідку, як обов’язкової ознаки 

об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого в ч. 1 ст. 209-1 КК, 
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виводить цей склад злочину на рівень повноцінного відповідника складам 

злочинів, передбачених в ст. 364-1 КК, й не дозволяє його розглядати лише 

як криміналізований спосіб вчинення зловживання повноваженнями.   

За таких умов, співвідношення складів злочинів, передбачених у ст. 209-

1 та ст. 364-1 КК, дозволяє розглядати норми, передбачені в цих статтях як 

загальну (ст. 364-1 КК) та спеціальну (ст. 209-1 КК), оскільки спеціальна 

норма містить додаткові ознаки, які стосуються: конкретизації змісту діяння 

– неподання інформації, несвоєчасне подання інформації, подання 

недостовірної інформації (ч. 1 ст. 209-1 КК) та розголошення відповідної 

інформації (ч. 2 ст. 209-1 КК); предмета злочину – інформація про фінансові 

операції, що підлягають фінансовому моніторингу (ч. 1 ст. 209-1 КК) та 

інформація, що надається Спеціально уповноваженому органу (ч. 2 ст. 209-1 

КК); суб’єкта злочину – це службова особа, яка є відповідальною за 

проведення фінансового моніторингу в суб’єкті первинного фінансового 

моніторингу або якій відповідна інформація стала відома у зв’язку зі 

службовою діяльністю тощо. Відповідно за такого поєднання фактичних 

обставин, застосуванню підлягає лише відповідна частина ст. 209-1 КК [23, 

с. 61]. 

Аналогічним чином співвідносяться склади злочинів, передбачені 

ст. 209-1 КК зі складами злочинів, передбаченими ст. ст. 364 та 365-2 КК, 

лише з тією різницею, що їх суб’єктами виступають службові особи 

юридичних осіб публічного права або особи, які надають публічні послуги. 

При з’ясуванні соціально-правової природи умисного подання 

Спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації про фінансові 

операції, які підлягають внутрішньому або обов’язковому фінансовому 

моніторингу, Ю.Г. Старовойтова встановила, що його вчинення неминуче 

завдає шкоди й певним відносинам у сфері службової діяльності та звернула 

увагу на таку форму об’єктивної сторони службового підроблення, як видача 

завідомо неправдивих документів (ч. 1 ст. 366 КК). На думку правника, 

надання Спеціально уповноваженому органові недостовірної інформації з 
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об’єктивної сторони цілком підпадає під ознаки видачі неправдивих 

документів. Співставлення об’єктивних та суб’єктивних ознак складів 

злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209-1 (у редакції Закону від 16 січня 2003 р.) 

та ч. 1 ст. 366 (у першій редакції) КК дозволило їй дійти висновку, що ч. 1 

ст. 209-1 КК охоплює загальні ознаки службового підроблення, 

конкретизуючи деякі з них. На підставі зазначеного, цю кримінально-правову 

норму можна було б розглядати як спеціальну, а ч. 1 ст. 366 КК як загальну. 

Однак, виникає одна проблема. Згідно з ч. 1 ст. 209-1 КК (у редакції Закону 

від 16 січня 2003 р.), злочином визнається лише повторне умисне подання 

Спеціально уповноваженому органові недостовірної інформації про 

фінансові операції, які підлягають внутрішньому або обов’язковому 

фінансовому моніторингу, а вчинення такого діяння вперше, підпадає під 

ознаки адміністративного проступку, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП. 

Таким чином, зазначене діяння, вчинене вперше, одночасно визнається і 

злочином, і адміністративним проступком. Ю.Г. Старовойтова робить 

висновок, що з появою в КУпАП ст. 166-9 службове підроблення у формі 

надання Спеціально уповноваженому органові завідомо недостовірної 

інформації було фактично декриміналізовано. У такому разі, як видається, 

має місце колізія норм, подоланню якої, як видається правнику, сприятиме 

виключення ознаки повторності з диспозиції ч. 1 ст. 209-1 КК [195, с. 116 – 

118]. 

Попри те, що з диспозиції ч. 1 ст. 209-1 КК було виключено ознаку 

повторності, колізію між ч. 1 ст. 366 КК та ч. 1 ст. 166-9 КУпАП усунуто не 

було. На сьогодні, умисне подання недостовірної інформації про фінансові 

операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, 

Спеціально уповноваженому органу одночасно підпадає під ознаки складу 

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

завідомо неправдивих офіційних документів), та адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП (у формі подання 

Спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації).  
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Більше того, розширення суб’єктного складу злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 209-1 КК, за рахунок визнання суб’єктами цього злочину спеціально 

визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять 

свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, призвело до 

виникнення колізії аналогічного змісту між ч. 4 ст. 358 КК (у формі 

використання завідомо підробленого документа) та адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП. 

Аналіз правозастосовної практики показує, що колізію між зазначеними 

нормами суди вирішують на користь застосування ч. 1 ст. 166-9 КУпАП 

попри те, що згідно з ч. 2 ст. 9 КУпАП адміністративна відповідальність за 

правопорушення, передбачені КУпАП, настає, якщо ці порушення за своїм 

характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної 

відповідальності. Так, постановою суду відповідального працівника було 

визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, у частині несвоєчасного подання та 

подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу та накладено 

стягнення у виді штрафу в розмірі 100 НМДГ [156]. 

З метою усунення колізії між ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК з одного боку та 

ч. 1 ст. 166-9 КУпАП з іншого, пропонуємо виключити з диспозиції ч. 1 

ст. 166-9 КУпАП вказівку на таку форму об’єктивної сторони, як подання 

Спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації. Задля цього, з 

диспозиції ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, слід виключити слова «або подання» та 

«недостовірної». 

Розглядаючи питання про співвідношення умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму з окремими 

складами злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, ми поступово перейшли до 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_983493/ed_2013_07_04/pravo1/KD0005.html?pravo=1#_blank
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розмежування цього складу злочину та складу адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст. 166-9 КУпАП.    

Слід відзначити, що ст. 166-9 КУпАП, як у попередній, так і в чинній 

редакції, закріплює ряд складів адміністративних проступків одні з яких є 

суміжними зі складами злочинів, передбаченими ст. 209-1 КК, інші – ні. 

Цілком очевидно, що для нас особливий інтерес представляє саме перша 

група адміністративних правопорушень. Перш за усе, мова йде про такі 

адміністративні делікти, як «неподання, несвоєчасне подання, порушення 

порядку подання або подання Спеціально уповноваженому органу 

недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством» (ч. 1 

ст. 166-9 КУпАП). У результаті прийняття Закону від 14 жовтня 2014 р., 

адміністративна відповідальність у цій частині зазнала суттєвих змін. 

Попередня редакція ч. 1 ст. 166-9 КУпАП передбачала адміністративну 

відповідальність за «неподання, несвоєчасне подання або подання 

недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому 

моніторингу» Спеціально уповноваженому органу. Отже, у результаті 

внесених змін було: 1) розширено ознаки одного з предметів 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП; 

2) доповнено ч. 1 ст. 166-9 КУпАП вказівкою на таку форму об’єктивної 

сторони, як порушення порядку подання інформації; 3) уточнено назву 

Спеціально уповноваженого органу.  

Вищезазначені зміни були не однозначно сприйняті правозастосовною 

практикою. Так, згідно протоколу про адміністративне правопорушення, 

особа вчинила правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, за 

наступних обставин. Працюючи на посаді заступника Голови правління 

банку, вона була призначена відповідальною особою за проведення 

фінансового моніторингу. Держфінмоніторингом, засобами електронної 

пошти НБУ, було направлено файл-запит до банку щодо надання додаткової 

інформації стосовно клієнтів банку. Згідно протоколу про адміністративне 

правопорушення, в порушення вимог Закону від 14 жовтня 2014 р., 
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інформація була надана банком із запізненням у 8 робочих днів. Ухвалюючи 

рішення про закриття справи через відсутність у діях особи складу 

адміністративного правопорушення, суд у своїй постанові серед іншого 

зазначив, що дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП без 

врахуванням змін до цієї статті в редакції Закону від 14 грудня 2014 р., 

чинної на час розгляду справи. Чинна ч. 1 ст. 166-9 КУпАП не містить 

формулювання такого правопорушення, як несвоєчасне надання додаткової 

інформації з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового 

моніторингу, на запит центрального органу виконавчої влади. Окрім цього, 

як вбачається зі змісту закону, діяння, передбачені ст.166-9 КУпАП, 

можуть бути вчинені лише в результаті навмисних дій, коли особа, яка його 

вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, 

передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання 

цих наслідків [160]. Аналогічне рішення було прийнято судом і в іншій справі 

про адміністративне правопорушення [161]. 

Правова позиція суду в цих справах викликає ряд зауважень. Дійсно, 

Законом від 14 жовтня 2014 р., з диспозиції ч. 1 ст. 166-9 КУпАП було 

виключено таку форму об’єктивної сторони, як ненадання, несвоєчасне 

надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали 

об’єктом фінансового моніторингу, на запит Спеціально уповноваженого 

органу. Однак суд не врахував того, що було змінено іншу форму об’єктивної 

сторони – неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або 

подання Спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у 

випадках, передбачених законодавством, яка, на нашу думку, сформульована 

доволі широко та охоплює випадки несвоєчасного подання, в тому числі, і 

додаткової інформації. У законі не уточнено, не своєчасне подання якої саме 

інформації утворює склад адміністративного правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП. Головне, щоб адресатом одержання 

відповідної інформації виступав Спеціально уповноважений орган, а 

обов’язок надати відповідну інформацію був передбачений законодавством. 
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У нашому випадку, такий обов’язок передбачено, зокрема, пп. а, б п. 9 ч. 2 

ст. 6 Закону від 14 жовтня 2014 р. До того ж, предметом несвоєчасного 

подання інформації Спеціально уповноваженому органу, відповідно до ст. 26 

Закону від 14 жовтня 2014 р., виступає інформація про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, або додаткова інформація [21, с. 93].  

На користь висловленої позиції свідчать матеріали правозастосовної 

практики про визнання винними у вчинені адміністративних правопорушень, 

передбачених ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, відповідальних осіб, які несвоєчасно 

подали на запит Спеціально уповноваженого органу додаткову інформацію 

[158; 162; 163; 164]. 

  Не поділяємо ми позицію про те, що діяння, передбачені ст. 166-9 

КУпАП, можуть бути вчинені лише в результаті навмисних дій. Розглядаючи 

питання про співвідношення складу злочину, передбаченого статтею 209-1 

КК, та адміністративного проступку, передбаченого ст. 166-9 КУпАП (у 

редакції Закону України від 28 листопада 2001 р.), Ю.Г. Старовойтова 

зазначила, що за суб’єктивною стороною вони збігаються лише частково. Так, 

на відміну від ч. 1 ст. 209-1 КК, де міститься вказівка на умисну форму вини, 

у ч. 1 ст. 166-9 КУпАП про форму вини нічого не сказано. Звідси можна 

дійти висновку, що склад адміністративного проступку, передбаченого 

зазначеною нормою, можуть утворювати як умисні, так і необережні дії 

особи [195, с. 167]. Зазначену позицію підтримують й інші науковці [131, 

с. 491]. Попри внесені зміни до ст. 166-9 КУпАП, вищезазначена позиція 

щодо змісту суб’єктивної сторони досліджуваного проступку не втратила 

своєї актуальності і зараз. До того ж, не зрозуміло, про усвідомлення яких 

наслідків йдеться, адже суспільно небезпечні наслідки у виді істотної шкоди 

є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 209-1 КК, а не адміністративного проступку, передбаченого ч. 1 

ст. 166-9 КУпАП. Вони є тією основною ознакою за допомогою якої 

відбувається розмежування складів злочинів та адміністративних 

правопорушень, передбачених цими статтями. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_985676/ed_2015_03_05/pravo1/KD0005.html?pravo=1#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_985676/ed_2015_03_05/pravo1/KD0005.html?pravo=1#_blank


169  

Законом від 14 жовтня 2014 р. також були внесені зміни до санкції ч. 1 

ст. 166-9 КУпАП у результаті яких було розширено перелік суб’єктів, які 

нестимуть відповідальність за цією статтею. На сьогодні такими суб’єктами 

визнаються: 1) посадові особи суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу; 2) громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності; 3) члени 

ліквідаційної комісії, ліквідатори або уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб. 

Розширення суб’єктного складу адміністративного правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, є цілком обґрунтованим кроком 

враховуючи розширене коло суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 

Проте воно носить незавершений характер, оскільки не охоплює всіх осіб, на 

яких покладено обов’язки щодо здійснення первинного фінансового 

моніторингу. Виходячи з переліку суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу та санкції ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, можна зробити висновок, 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. У той же час, ці особи є суб’єктами складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, оскільки на відміну від ч. 1 ст. 166-9 КУпАП 

у ч. 1 ст. 209-1 КК відсутня пряма вказівка на суб’єкта злочину. Тому, 

враховуючи бланкетний характер диспозиції ч. 1 ст. 209-1 КК, встановлення 

суб’єктного складу цього злочину відбувається з урахуванням регулятивного 

законодавства [21, с. 94 – 95].  

На підставі зазначеного, вважаємо, що перелік осіб, які можуть нести 

адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, підлягає 

розширенню. В санкції ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, словосполучення «громадян-

суб’єктів підприємницької діяльності» має бути замінено на 

словосполучення «спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу, що провадять свою діяльність одноособово, без утворення 

юридичної особи». 
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Переходячи до розгляду питання про відмежування складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, та складу адміністративного проступку, 

передбаченого ч. 3 ст. 166-9 КУпАП, слід зазначити, що суспільно небезпечні 

наслідки є не єдиною ознакою за якою відрізняються ці правопорушення. Як 

було зазначено вище, ч. 3 ст. 166-9 КУпАП, на відміну від ч. 2 ст. 209-1 КК, 

передбачає адміністративну відповідальність також за розголошення 

відомостей про факт надання Спеціально уповноваженому органу певної 

інформації. У зв’язку з цим, нами пропонуються відповідні зміни до ч. 2 

ст. 209-1 КК (див. Висновки).  

Поряд із цим, відповідних змін потребує ч. 3 ст. 166-9 КУпАП, оскільки 

в ній, на відміну від ч. 2 ст. 209-1 КК, передбачена адміністративна 

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 склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 

ст. 166-9 КУпАП. 

Крім того, суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення, 

передбаченого ч. 3 ст. 166-9 КУпАП, на відміну від складу злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, характеризується виною як у формі умислу 

так і у формі необережності [131, с. 491].  

 

4.2. Визначення покарань за вчинення умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму 

 

З’ясування сутності покарання, його юридичної природи являє собою 

вихідний момент у визначенні змісту, спрямованості, мети, запобіжного та 

виховного значення кримінального закону. Злочин і покарання – різні 

соціально-правові явища, проте вони перебувають у тісній взаємодії. Без 

злочину немає й покарання. Злочин – це завжди діяння окремої людини 
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(групи людей), яка протиставляє свою волю, свої бажання волі держави, 

суспільства і при цьому не виконує вимог закону, не дотримується 

кримінально-правових заборон, які встановлює держава. Покарання – це 

державно-владний захід, що являє собою реакцію держави на злочинну 

поведінку особи [219, с. 39]. 

О.М. Готін пише про те, що недотримання загальноприйнятих правил 

юридичної техніки при побудові санкцій (а саме встановлення надмірно 

широких чи надмірно вузьких меж санкцій; побудова санкцій кваліфікованих 

складів чи складів злочину з пом’якшуючими обставинами без урахування 

санкцій основних складів; диспропорції при виборі типу, виду і меж санкцій 

за наявності однієї і тієї ж кваліфікуючої ознаки в різних складах; 

установлення різних видів покарання за злочини, які є однорідними, та інші 

чинники) доволі часто є причиною призначення судами різних покарань за 

злочини, що майже однакові за багатьма ознаками. І, навпаки, за злочини, що 

не схожі ні за своїм характером, ні за ступенем суспільної небезпечності, 

можуть бути застосовані майже однакові вид і міра покарання [38, с. 222 – 

223]. 

Види та розмір покарання за умисне порушення вимог законодавства 

про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму є показовим прикладом 

неналежного узгодження санкцій за злочини, котрі за багатьма ознаками є 

однорідними. Аналіз чинного кримінального законодавства дозволяє 

виокремити низку дискусійних аспектів з приводу обґрунтованості санкцій 

досліджуваних злочинів. 

Простежуються диспропорції у видах покарання за злочини, передбачені 

ст. 209-1 КК, а також злочини, близькі за характером і ступенем суспільної 

небезпечності. 

Як було зазначено вище, умисне неподання, несвоєчасне подання або 

подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до 

закону підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому 



172  

органу (ч. 1 ст. 209-1 КК), залежно від суб’єкта злочину, є спеціальною 

нормою стосовно зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 

КК України), або зловживання повноваженнями службовою особою 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми (ст. 364-1 КК), або зловживання повноваженнями особами, які 

надають публічні послуги (ст. 365-2 КК). 

Так, за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, передбачена 

можливість застосування покарання у виді штрафу від 1000 до 2000 НМДГ з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років. У той же час, зловживання владою або службовим 

становищем, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб (ч. 1 ст. 364 КК 

України), карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі 

на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років, із штрафом від 250 до 750 НМДГ. Зловживання 

повноваженнями, якщо воно потягло вказані наслідки (ч. 1 ст. 364-1 КК 

України), карається штрафом від 150 до 400 НМДГ або арештом на строк до 

трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

двох років. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 

послуги, якщо воно потягло вказані наслідки (ч. 1 ст. 365-2 КК), карається 

обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років. 

Таким чином загальні норми про службове зловживання або 

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги є 

більш суворими, оскільки передбачають основні альтернативні покарання 

пов’язані з позбавленням та обмеженням волі. І лише в ч. 1 ст. 364-1 КК 

передбачено основне альтернативне покарання у виді штрафу. 
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Нами було встановлено, що така форма об’єктивної сторони складу 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК, як подання недостовірної 

інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають 

фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу, залежно від 

суб’єкту злочину, також підпадає під ознаки видачі службовою особою 

завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК) або 

використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК). При цьому, 

службове підроблення карається штрафом до 250 НМДГ або обмеженням 

волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а використання 

завідомо підробленого документа карається штрафом до 50 НМДГ або 

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох 

років. 

Таким чином, і зазначені норми передбачають основні альтернативні 

покарання, пов’язані з обмеженням або позбавленням волі. Щоправда 

санкція цих статей також передбачає основне альтернативне покарання у виді 

штрафу, який за своїм розміром є значно меншим ніж у санкції ч. 1 ст. 209-1 

КК. На нашу думку, це пов’язано з тим, що в ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК, на 

відміну від ч. 1 ст. 209-1 КК, закріплено не матеріальний а формальний склад 

злочину.    

Тепер перейдемо до розгляду санкції ч. 2 ст. 209-1 КК. Як було 

зазначено вище, розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка 

відповідно до закону надається Спеціально уповноваженому органу, особою, 

якій ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою 

діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом 

правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи 

громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб є суміжним 

злочином із злочинами, передбаченими ст. 232 та 232-1 КК. За вчинення 

цього злочину передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від 3000 до 
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5000 НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

У свою чергу, умисне розголошення комерційної або банківської 

таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з 

професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи 

інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської 

діяльності карається штрафом у розмірі від 1000 до 3000 НМДГ з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років (ст. 232 КК). При цьому, умисне незаконне 

розголошення інсайдерської інформації, якщо це заподіяло значну шкоду 

охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, 

карається штрафом у розмірі від 750 до 2000 НМДГ, з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років або без такого (ч. 1 ст. 232-1 КК). 

Як ми бачимо, за вчинення цих злочинів, передбачено основне 

покарання у виді штрафу та додаткове покарання у виді позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Щоправда, 

покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 КК, є більш 

суворим, а злочин, передбачений цією статтею, на відміну від злочинів, 

передбачених ст. 232 та ч. 1 ст. 232-1 КК, віднесено до злочинів середньої 

тяжкості. Отже, і в даному випадку ми бачимо певну невідповідність санкцій, 

які передбачені  за вчинення близьких за характером і ступенем суспільної 

небезпечності злочинів. 

Слід зазначити, що санкції ч. 1 та 2 ст. 209-1 КК не завжди були такими. 

Як було зазначено вище, Законом від 18 травня 2010 р., із санкції ч. 1 цієї 

статті було виключено основне альтернативне покарання – позбавлення волі 

на строк до двох років. Згодом, санкції ст. 209-1 КК знову зазнали змін. 

Законом від 15 листопада 2011 р., із санкції ч. 1 ст. 209-1 КК було виключено 

основне альтернативне покарання у виді обмеження волі на строк до двох 
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років, а із санкції ч. 2 цієї статті були виключені два основних 

альтернативних покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років та 

позбавлення волі на той самий строк, а розмір основного покарання у виді 

штрафу було збільшено.  

При цьому, проведений нами в підрозділі 1.1 роботи аналіз 

антилегалізаційного законодавства, дозволяє зробити висновок про те, що на 

міжнародному рівні не тільки не заперечується, а навіть рекомендується 

застосовувати до осіб, які вчинили злочини подібні до тих, що закріплені в 

ст. 209-1 КК, не тільки покарання у виді штрафу але і позбавлення волі. Так, 

ст. 3.5.2. «Типового законодавства про відмивання грошей та фінансування 

тероризму», розробленого Управлінням ООН з наркотиків та злочинності й 

МВФ, передбачає, що до осіб, які умисно або через грубу недбалість не 

повідомляють підрозділу фінансової розвідки про свої підозри, що певні 

кошти або майно є злочинними доходами чи пов’язані з фінансуванням 

тероризму, або не передають службі фінансової розвідки заяву про операції з 

готівкою в сумі, що дорівнює або перевищує 15 тис. євро (дол. США), або 

розголошують клієнтові чи третій стороні інформацію про надання службі 

фінансової розвідки певних відомостей, або про те, що проводиться чи 

проводилося розслідування стосовно відмивання грошей чи фінансування 

тероризму, мають застосовуватися такі заходи кримінального впливу, як 

покарання у виді штрафу або позбавлення волі, або обидва ці заходи впливу 

одночасно; крім того, винним особам може бути заборонено, постійно або на 

певний термін, займатися діяльністю чи професією, які забезпечили 

можливість вчинення правопорушення [217]. 

Аналіз Особливої частини КК дозволив виокремити низку злочинів, 

склади яких містять ознаки, подібні до ознак умисного порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Це 

«Розголошення комерційної або банківської таємниці» (ст. 232 КК), 

«Незаконне використання інсайдерської інформації» (ст. 232-1 КК), 
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«Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання 

підроблених документів, печаток, штампів» (ст. 358 КК), «Зловживання 

владою або службовим становищем» (ст. 364 КК України), Зловживання 

повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми» (ст. 364-1 КК України), 

«Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» 

(ст. 365-2 КК), «Службове підроблення» (ст. 366 КК).  

З огляду на певну спорідненість цих злочинів та умисного порушення 

вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а 

також з урахуванням положень Типового законодавства про відмивання 

грошей та фінансування тероризму, обґрунтованим є доповнення санкції ч. 1 

та ч. 2 ст. 209-1 КК покараннями, передбаченими в нормах про суміжні 

склади злочинів. На підставі зазначеного пропонуємо: 

- санкцію ч. 1 ст. 209-1 КК доповнити такими альтернативними 

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

на той самий строк; 

- санкцію ч. 2 ст. 209-1 КК доповнити такими альтернативними видами 

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

той самий строк. 

Наприкінці слід зауважити, що проблема побудови санкцій за умисне 

порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму, виходить далеко за межі конкретного складу злочину. Свого часу 

в науковій літературі було зазначено, що це проблема загального плану в 

теорії кримінального права. Окремі недоліки інституту покарання, що 

знайшли відображення в Особливій частині КК, об’єктивно зумовлені 

недостатнім дослідженням закономірностей побудови кримінально-правових 

санкцій. Здебільшого, у вітчизняному кримінальному праві увага 

приділяється розробленню диспозицій норм. По суті, все теоретичне вчення 
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Особливої частини кримінального права зорієнтоване на аналіз ознак складу 

злочину. Питанням побудови санкцій приділяється увага лише в теорії 

покарання, зокрема, розглядаються проблеми конструювання санкцій за 

злочини, які оцінюються за основним складом [81, с. 4 – 10]. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Злочин, передбачений ч. 1 ст. 209-1 КК, не може бути способом 

вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК, оскільки діяння, 

передбачені цією статтею, самі по собі не можуть призвести до легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Якщо особа вчиняє 

злочин, передбачений ч. 1 ст. 209-1 КК, з метою легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, її діяння слід розглядати як 

пособництво вчиненню відповідного злочину та кваліфікувати за ч. 1 ст. 209-

1, ч. 5 ст. 27, та відповідною частиною ст. 209 КК. 

2. Якщо суспільно небезпечні наслідки були завдані через те, що була 

розголошена саме 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. 

3. Співвідношення злочинів, передбачених у ст. 209-1 та ст. ст. 364, 364-

1 або 365-2 КК, дозволяє розглядати норми, передбачені в цих статтях як 

загальні (ст. ст. 364, 364-1, 365-2 КК) та спеціальну (ст. 209-1 КК). У разі 

виникнення конкуренції між цими нормами, застосуванню підлягає лише 

відповідна частина ст. 209-1 КК. 
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4. Умисне подання недостовірної інформації про фінансові операції, що 

відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально 

уповноваженому органу, залежно від суб’єкту 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 колізії між ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК з одного боку, 

та ч. 1 ст. 166-9 КУпАП з іншого, необхідно виключити з диспозиції ч. 1 

ст. 166-9 КУпАП вказівку на таку форму об’єктивної сторони, як подання 

Спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації.  

5. 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 

охоплює випадки несвоєчасного подання, в тому числі, і додаткової 

інформації.  

6. Виходячи з переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу 

та санкції ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, можна зробити висновок, 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. У той же час, ці особи є суб’єктами складу злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 209-1 КК. 

7. Відповідних змін потребує ч. 3 ст. 166-9 КУпАП, оскільки в ній, на 

відміну від ч. 2 ст. 209-1 КК, передбачено адміністративну відповідальність 

лише за розголошення інформації, що відповідно до закону, є об’єктом 

обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Спеціально 
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уповноваженим органом. Розголошення інформації, яка надається 

Спеціально уповноваженому органу іншими суб’єктами, не утворює склад 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 166-9 КУпАП. 

8. З огляду на 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, обґрунтованим є доповнення санкції ч. 1 та ч. 2 ст. 209-1 КК 

покараннями, передбаченими в нормах про суміжні склади злочинів.
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ВИСНОВКИ 

1. Простежена ґенеза кримінального законодавства про відповідальність 

за умисного 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 була здійснена з 

порушенням окремих умов криміналізації, розроблених теорією 

кримінального права, що негативно відображається на практиці застосування 

ст. 209-1 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 поставлені під охорону цим розділом, окрім 

господарської діяльності відносяться сфери фінансової діяльності та 

приватизації. За таких обставин, назва розділу VII Особливої частини КК має 

бути викладена в наступній редакції: «Злочини проти господарської, 

фінансової діяльності та порядку приватизації». Наведена пропозиція, серед 

іншого, дозволяє врахувати специфіку змісту фінансової діяльності, яка є 

природним середовищем для злочинів, відповідальність за вчинення яких 

передбачена в ст. 209-1 КК України. 

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

Проте, вона є дуже громіздкою та складною для сприйняття. Тому, її 

потрібно викласти в новій редакції. 

4. Основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 209-1 КК, є суспільні відносини інформаційного забезпечення Спеціально 
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уповноваженого органу інформацією про фінансові операції, що відповідно 

до закону підлягають фінансовому моніторингу, з боку суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу. У свою чергу 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. 

Додатковими обов’язковими об’єктами 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 комп’ютерів, систем і 

комп’ютерних мереж, а також відносини з охорони комерційної та 

банківської таємниці. 

5. Правова регламентація предмету злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 

КК, потребує удосконалення, оскільки не дозволяє чітко його визначити. 

Найбільш оптимальним варіантом  вирішення цієї проблеми має бути 

доповнення цієї статті приміткою, в якій буде розкрито зміст такого поняття, 

як інформація 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. На сьогодні, таке діяння тягне не кримінальну, а адміністративну 

відповідальність за ч. 3 ст. 166-9 КУпАП. Оскільки розголошення цієї 

інформації є суспільно небезпечною поведінкою, ми підтримуємо 

пропозицію доповнити диспозицію ч. 2 ст. 209-1 КК вказівкою на 
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розголошення відомостей про факт надання Спеціально уповноваженому 

органу певної інформації.  

Відповідних змін потребує ч. 3 ст. 166-9 КУпАП, в 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 склад адміністративного правопорушення, 

передбаченого цією статтею. 

6. Закріплення в ч. 1 ст. 209-1 КК такого діяння, як несвоєчасне подання 

інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають 

фінансовому моніторингу, з точки зору точного опису ознак об’єктивної 

сторони відповідного злочину є цілком обґрунтованим кроком та 

узгоджується з положеннями регулятивного антилегалізаційного 

законодавства.  

7. У 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 склад злочину, передбачений ч. 2 

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

ст. 209-1 КК потребує відповідних змін. 

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

статті, в цій частині, як і в ч. 1 має бути прямо закріплена вказівка на умисну 

форму вини.  

Необхідною складовою інтелектуального моменту умислу, як ознаки 

суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 209-1 КК, виступає  

усвідомлення особою протиправності свого діяння, тобто усвідомлення того, 

що своїми діяннями особа порушує вимоги антилегалізаційного 

законодавства. Якщо особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати в 
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даних конкретних умовах цю заборону, тоді її діяння слід розглядати як 

вчинені з необережності та за наявності всіх необхідних ознак кваліфікувати 

як службову недбалість або адміністративне правопорушення. 

9. 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. При цьому, зазначені в ст. 209-1 КК 

діяння, вчинюються лише умисно, а щодо наслідків, – можливі як умисел, так 

і необережність. У цілому злочин визнається умисним. 

10. Якщо суспільно небезпечні наслідки були завдані через те, що була 

розголошена саме 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. 

11. 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 колізії між цими нормами необхідно 

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

Спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації. 
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12. 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, і додаткової інформації. 

13. Виходячи з переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу 

та санкції ч. 1 ст. 166-9 КУпАП можна зробити висновок, 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. У той же час, ці особи є суб’єктами складу злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 209-1 КК. На підставі зазначеного вважаємо, що перелік осіб, які 

можуть нести адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, 

підлягає розширенню. 

14. З огляду на 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, обґрунтованим є доповнення санкції ч. 1 та ч. 2 ст. 209-1 КК 

покараннями, передбаченими в нормах про суміжні склади злочинів.  

15. З метою вдосконалення пп. «а» п. 6 ч. 2 ст. 6 Закону від 14 жовтня 

2014 р., на суб’єктів первинного фінансового моніторингу має бути 

покладено обов’язок подавати Спеціально уповноваженому органові 

інформацію 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 
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несвоєчасне подання інформації Спеціально уповноваженому органу, якщо 

така інформація подана без порушення строків, установлених п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 

6 Закону від 14 жовтня 2014 р. За таких умов, 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 Закону від 14 жовтня 2014 р. 

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

подання інформації Спеціально уповноваженому органу слід вважати 

несвоєчасним.  

16. На підставі викладеного, пропонуємо 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»; 
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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 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 
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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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