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наступного  наповнення  бюджету,  в  теорії  кримінального  права  та  у

правозастосовній  практиці  виникає  багато  питань  щодо  притягнення  до

кримінальної  відповідальності  за  незаконне  збагачення,  які  потребують

наукового вирішення.

Також  автором  з  цього  приводу  цілком  вірно  зроблено  акцент  на

необхідності  здійснення  комплексного  наукового  дослідження  з  метою

вдосконалення  кримінального  законодавства  щодо  відповідальності  за

незаконне збагачення, а також удосконалення правозастосовної практики.

Проте,  незважаючи  на  значну  кількість  наукових  праць  з  питань

кримінальної  відповідальності  за  злочини  у  сфері  службової  діяльності  та

професійної  діяльності,  пов’язаної  з  наданням  професійних  послуг  та

кримінально-правової характеристики корупційних злочинів (Савченко А.В. –

2016,  Осадчий  В.І.  –  2016),  а  також  захищені  Кочеров  М.В.  (2013)  та

Денегою О.П. (2015) дисертаційні дослідження, пов’язані з відповідальністю за

незаконне збагачення, комплексного порівняльного дослідження кримінально-

правової протидії незаконному збагаченню з урахуванням редакції ст. 368-2 КК

України  не  здійснювалося,  що  свідчить  про  своєчасність  та  актуальність

проведеного дисертантом дослідження. 

Тому  з  упевненістю  стверджувати,  що  порушені  Гузоватим  О.І.  у

дисертаційному дослідженні проблеми та запропоновані шляхи їх розв’язання

також підтверджують актуальність обраної теми. 

Ступінь  обґрунтованості  наукових  положень,  висновків  і

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність. 

Робота,  запропонована  Гузоватим  О.І.,  характеризується  системним

підходом до предмету дослідження. Структура дисертації, логіка і послідовність

розгляду  питань,  рівень  аргументованості  основних  положень  і  висновків,

форма викладення матеріалу та оформлення дослідження відповідають чинним

вимогам до написання дисертаційних робіт.

Автор опрацював значну кількість наукових праць і загальнотеоретичного

спрямування,  і  тих,  що  безпосередньо  присвячені  темі  дисертації,  а  також
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відповідне  вітчизняне  та  зарубіжне  законодавство,  підзаконні  нормативно-

правові акти. Загальна кількість джерел становить 311 найменувань, зокрема,

положення кримінального законодавства понад 40 зарубіжних країн.

Емпіричною  основою  дослідження  стали  дані  державної  статистичної

звітності  –  матеріали  Міністерства  внутрішніх  справ  України,  Генеральної

прокуратури  України,  Державної  судової  адміністрації  України,  а  також

матеріали  58 кримінальних  справ  та  проваджень  за  фактами  незаконного

збагачення,  результати  опитування  224  респондентів  (74  слідчих  органів

національної  поліції  (ОВС),  97  працівників  органів  прокуратури,  53  суддів

першої і апеляційних інстанцій).

Високий  ступінь  вірогідності  і  наукової  обґрунтованості  результатів

виконаного  дослідження  забезпечено  також  використанням  відповідних

наукових  методів.  Зокрема,  діалектичний  метод  наукового  пізнання

використовувався для дослідження підстав криміналізації незаконно збагачення,

визначення  змісту  ознак  складу  злочину,  передбаченого  ст.  368-2  КК  у

сукупності  з  іншими  складами  злочинів  у  сфері  службової  діяльності  та

професійної  діяльності,  пов’язаної  з  наданням  публічних  послуг  (підрозділи

1.2,  3.1,  розділ  2);  системно-структурний  метод  –  для  дослідження  об’єкта,

об’єктивної  сторони,  суб’єкта,  суб’єктивної  сторони  злочину  як

взаємопов’язаних  елементів  складу  незаконного  збагачення  (підрозділ  1.2,

розділ  2);  формально-логічний  –  для  встановлення  змісту  кримінально-

правових  понять,  які  характеризують  кримінальну  відповідальність  за

незаконне збагачення, обґрунтування положень та пропозицій, висловлених у

роботі,  тлумачення  окремих  понять  і  термінів  (всі  розділи);  порівняльно-

правовий – для порівняння норм чинного законодавства зарубіжних країн та

пошуку можливих шляхів використання їх позитивного досвіду в удосконаленні

КК України (підрозділи 1.4, 3.1); догматичний – для аналізу законодавчих актів,

проектів  нормативно-правових  актів,  з’ясування  недоліків,  а  також

формулювання  пропозицій  щодо  вдосконалення  положень  відповідних  норм

(підрозділи  1.3  та  3.1-  3.2,  розділ  2);  історичний –  для  дослідження витоків
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запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в Україні

(підрозділ 1.1); соціологічний метод – для проведення опитування працівників

слідства органів внутрішніх справ, прокуратури та суду, вибіркового вивчення

кримінальних  справ  (проваджень)  за  ст.  368-2  КК  (підрозділи  2.2-2.5,  3.1);

статистичний  метод  –  для  опрацювання  офіційної  статистики  Генеральної

прокуратури України МВС України, ДСА України.

Структурно дисертація складається із вступу, трьох розділів, поділених на

десять підрозділів, а також висновків, списку використаних джерел і додатків.

У  першому  розділі розглянуто  соціально-правову  обумовленість

кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. У межах даного розділу

дисертантом  досліджено  питання  ґенези  кримінальної  відповідальності  за

незаконне  збагачення,  а  також  дотримання  підстав  та  принципів  його

криміналізації. 

Автор відзначає, що підставами криміналізації незаконного збагачення в

чинному  кримінальному  законі  є:  1)  суспільна  небезпечність  незаконного

збагачення, яка проявляється в заподіянні чи блокуванні нормальної діяльності

державного  апарату,  апарату  органів  місцевого  самоврядування,  об’єднань

громадян,  окремої  організації  місцевого  самоврядування,  установи,

підприємства,  зміст  якої  визначається національним законодавством,  а  також

заподіяння  шкоди  авторитету  органів  державної  влади,  органів  місцевого

самоврядування,  об’єднань  громадян,  підприємств,  установ  та  організацій

тощо;  2)  соціальна,  політична,  правова  необхідність  у  кримінально-правовій

охороні  суспільних  відносин  у  сфері  службової  діяльності  та  професійної

діяльності,  пов’язаної  з  наданням публічних послуг, зокрема таких,  як зміна

правлячої  верхівки  влади,  прийняття  низки  антикорупційних  законодавчих

актів,  ратифікація Конвенції  ООН проти корупції;  3)  соціально-психологічна,

соціально-економічна підстави.

Гузоватим  О.І.  також  у  даному  розділі  досліджено  кримінальне

законодавство країн  СНД,  Прибалтики,  Європи,  Азії,  Північної  та  Південної

Америки.  Зокрема,  аналізуючи  кримінальну  відповідальність  за  незаконне
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збагачення у законодавстві країн Південної Америки встановлено, що більшості

у  цих  країнах:  а)  дія  даної  норми  поширюється  не  тільки  на  державних

службовців,  а  й  на  будь-яких  інших  фізичних  осіб;  б)  суб’єктом

відповідальності є державний службовець, який незаконно збагатився як під час

виконання ним своїх посадових обов’язків, так і протягом певного часу після

припинення ним державної служби. 

У  другому  розділі роботи  дисертантом  досліджено  об’єктивні  та

суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 368-2 КК України, а також

приділено увагу питанням відмежування незаконного збагачення від суміжних

складів злочинів.

Зокрема,  дисертант  на  підставі  аналізу законодавства зарубіжних країн

обґрунтовує, що предмет злочину незаконного збагачення, як і в Україні, має

майновий характер, проте антикорупційне законодавство цих країн не містить

єдиного підходу до визначення предмета  незаконного збагачення (наприклад,

винагорода або якась інша вигода є предметом незаконного збагачення за КК

Данії (ст. 144), майно – за КК Бельгії, КНР, Республіки Філіппіни, Індії, доходи

–  за  ірландським  антикорупційним  законодавством,  витрати  державного

службовця – за КК КНР, Спеціального адміністративного району Гонконг КНР,

Королівства  Бутан,  активи  –  за  КК  Спеціального  Адміністративного  району

Макао КНР). Тому цілком переконливою є позиція щодо доцільності включення

до  диспозиції  ст. 368-2  КК  як  форми  прояву  незаконного  збагачення,  окрім

«набуття  у  власність  активів  у  значному  розмірі,  законність  підстав  набуття

яких не підтверджено доказами», також «набуття цих активів у володіння чи

користування  у  значному  розмірі,  законність  підстав  набуття  яких  не

підтверджено доказами».

Також  слушною  нам  вважається  пропозиція  Гузоватого  О.І.  щодо

необхідності криміналізувати незаконне збагачення службової особи юридичної

особи  приватного  права,  незалежно  від  організаційно-правової  форми

(запропонована редакція ст. 368-5 КК), та незаконне збагачення особи, яка надає

публічні  послуги  (запропонована  редакція  ст.  368-6  КК).  Крім  того,  автор
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обґрунтовує  пропозицію щодо доцільності поширення дії ст. 368-2 КК і на осіб,

які  протягом  року  після  їх  звільнення  або  іншим  чином  припинення  ними

діяльності,  пов’язаної  з  виконанням  функцій  держави  або  місцевого

самоврядування, незаконно збагатилися.

У  роботі  цілком  обґрунтовано  визначено  критерії  відмежування  (за

об’єктом,  предметом,  об’єктивною  стороною)  незаконного  збагачення  від

суміжних  складів  злочину  (ст.  ст.  209,  354,  366-1,  368  КК),  а  також  від

адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-5 КУпАП.

У третьому розділі роботи досліджено питання покарання за незаконне

збагачення та напрями вдосконалення кримінально-правової норми. 

Заслуговує  на  підтримку  точка  зору  дисертанта,  що  покарання  за

незаконне  збагачення  у  тій  мірі,  в  якій  передбачено  в  чинній  редакції,  не

відповідає  принципу  системно-правової  несуперечності  пеналізації  суспільно

небезпечних діянь, зокрема, в частині додаткового покарання у виді конфіскації

майна, передбаченого в ч. ч. 1 і 2 ст. 368-2 КК.

Дисертант, на підставі аналізу кримінального законодавства Данії, Бельгії,

Литви,  Ірландії,  Гонконгу, Мексики),  а  також  узагальнених  даних  вивчених

кримінальних  проваджень  (справ),  обґрунтовує  доцільність  повернення  до

застосування  альтернативного  покарання  за  ст.  368-2  КК  у  виді  штрафу  та

необхідності виключення із санкцій за ч. 1 і ч. 2 ст. 368-2 КК такого додаткового

покарання, як конфіскація майна.

Отже,  сформульовані  у  дисертації  наукові  положення,  висновки  та

рекомендації,  мають  достатній  рівень  обґрунтованості,  що  забезпечує  їх

достовірність.

Наукова  новизна  висновків,  пропозицій  та  рекомендацій,

сформульованих  у  дисертації.  У  дисертаційному  дослідженні  сформовано

сукупність теоретико-методологічним положень, висновків і рекомендацій, які

характеризуються  науковою  новизною  та  свідчать  про  конкретний  внесок

автора у розвиток науки кримінального права та правозастосовної практики. До

таких положень можна зачислити:
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–  доцільність  включення  до  диспозиції  ст.  368-2  КК  як  форму  прояву

незаконного збагачення, окрім «набуття у власність активів у значному розмірі,

законність підстав набуття яких не підтверджено доказами», також і «набуття

цих активів у володіння чи користування у значному розмірі, законність підстав

набуття яких не підтверджено доказами»;

–  необхідність  обрання  таких  інструментів  кримінально-правового

захисту правопорядку у сфері службової діяльності та професійної діяльності з

надання  публічних  послуг,  які  полягають  у  розширенні  кола  суб’єктів  5

відповідальності  за  ст.  366-1  КК  «Декларування  недостовірної  інформації»,

серед яких мають бути особи,  зазначені  не  тільки у  пункті  1,  підпункті  «а»

пункту 2 частини першої статті 3 Закону, а й підпункті «б» пункту 2 частини

першої статті 3 цього Закону;

– необхідність  встановлення  обмежень  після  припинення  діяльності,

пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, щодо осіб,

зазначених не тільки у пункті 1, а і 2 частини першої статті 3 Закону України «Про

запобігання корупції»;

– необхідність  перегляду санкцій  кримінально-правової  норми,  якою

встановлено  відповідальність  за  незаконне  збагачення,  у  бік  розширення

альтернативності видів покарань за ч. 1 ст. 368-2 КК в частині запровадження

штрафу;

– необхідність диференціювати кримінальну відповідальність за незаконне

збагачення не тільки з врахуванням службового становища суб’єкта злочину, а й з

урахуванням розміру набутих активів у значному, великому та особливо великому

розмірах.

Інші положення дисертації, які дістали подальшого розвитку, також мають

значення для науки кримінального права та правозастосовної практики  (с. 11-

14; с. 193-201).

Практичне значення дисертаційного дослідження, яке розглядається,

не  викликає  сумнівів,  адже  його  результати  вже  впроваджено  в  навчальний

процес  та  науково-дослідну  діяльність  Дніпропетровського  державного
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університету  внутрішніх  справ  (акти  від  30  травня  2016  року  та  02  червня

2016 року), а також можуть бути використані в законотворчому процесі та для

вдосконалення діяльності  правоохоронних органів,  які  здійснюють роботи з

виявлення, розслідування та запобігання корупційним злочинам.

Повнота  викладу  в  опублікованих  працях  наукових  положень,

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні положення і

висновки дисертації опубліковані у чотирнадцяти наукових працях, з яких п’ять

– у наукових фахових юридичних виданнях (з них одна – у виданні іноземної

держави) та дев’ять – тези доповідей на науково-практичних конференціях. 

Оформлення дисертації. Дисертація Гузоватого О.І. оформлена згідно з

нормативними  вимогами  і  стандартами,  які  передбачені  для  такого  виду

досліджень.   Робота  написана  державною  мовою  з  дотриманням  наукового

стилю,  що  оптимально  поєднує  складові  представленого  дослідження.

Положення,  висновки  та  пропозиції,  що  містяться  в  науковій  праці,

характеризуються завершеністю, аргументованістю та послідовністю.

Автореферат  відбиває  основний  зміст  дисертації  та  відповідає

встановленим вимогам.

У цілому позитивно оцінюючи рецензовану працю, мушу звернути увагу

на окремі спірні положення, які, на мою думку, потребують або додаткової

аргументації, або спеціальних пояснень під час захисту дисертації, а саме:

1. Відзначаючи  зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,

темами на (с. 6) дисертаційної роботи автор вказує, що вона виконана відповідно

до  положень  Державної  програми  щодо  реалізації  засад  державної

антикорупційної  політики  в  Україні  (Антикорупційної  стратегії)  на  2015-

2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015

№ 265,  Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері  профілактики

правопорушень  на  період  до  2015  р.,  схваленої  розпорядженням  Кабінету

Міністрів  України  від  30.11.2011  №  1209-р.,  Пріоритетних  напрямів  розвитку

правової  науки на  2016-2020 роки (в частині  фундаментальних та  прикладних

проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні), визначених
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Стратегією розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук

України на 2016-2020 роки, наказу МВС України «Про затвердження Переліку

пріоритетних  напрямів  наукового  забезпечення  діяльності  органів  внутрішніх

справ України на період 2015-2019 років» від 16.03.2015 р. № 275, а також в межах

загальноуніверситетської  теми  наукових  досліджень  «Теорія  і  практика

застосування  кримінально-правових  і  кримінально-процесуальних  норм,

кримінологічних,  криміналістичних  заходів  протидії  злочинності  в  Україні

органами  внутрішніх  справ»  (номер  державної  реєстрації  0112U003551),

затвердженої 28.05.2012 р.

Вважаємо, що необхідно було б відзначити також Державну програму щодо

запобігання  і  протидії  корупції  на  2011-2015  роки,  затверджену  постановою

Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240, та яка втратила чинність на

підставі Постанови Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження

Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в

Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки».

2.  У  підрозділі  1.1  «Сучасний  стан  проблеми  встановлення

кримінальної  відповідальності  за  незаконне  збагачення»,  досліджуючи

презумпцію невинуватості,  дисертант відзначає, що «орган дізнання, слідчий,

прокурор  від  повідомлення особи про підозру і  до  передачі  обвинувального

акту до суду визнають певну особу винуватою у вчиненні злочину» (с. 27).

У чинному Кримінальному процесуальному кодексу України, прийнятому

13 квітня 2012 року та набув чинності 20 листопада 2012 року, відсутній орган

дізнання, а є орган досудового розслідування. Відповідно до ч. 1 ст. 38. «Орган

досудового розслідування § 2. Сторона обвинувачення Глави 3. Суд, сторони та

інші  учасники  кримінального  провадження  Кримінального  процесуального

кодексу  України:  «органами  досудового  розслідування (органами,  що

здійснюють  дізнання  і  досудове  слідство)  є:  1)  слідчі  підрозділи:  а)  органів

Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за

додержанням  податкового  законодавства;  г)  органів  державного  бюро

розслідувань;  2)  підрозділ  детективів,  підрозділ  внутрішнього  контролю
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Національного антикорупційного бюро України.

3. Також досліджуючи у підрозділі 1.1 розвиток та хронологію внесення

змін  і  доповнень  до  статті  про  кримінальну  відповідальність  за  незаконне

збагачення за період з 2013 р. і по теперішній час, автор не висловлює своєї

думки щодо законодавчих ініціатив  щодо змін і  доповнень до  ст. 368-2  КК.

Хотілося б знати  точку зору дисертанта до аналізованих змін і доповнень до

статті про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

4. У  підрозділі  2.1  «Об’єкт  незаконного  збагачення»  автором

аналізується  родовий  об’єкт  злочинів  у  сфері  службової  діяльності  та

професійної  діяльності,  пов’язаної  з  наданням  публічних  послуг.  Проте,

поділивши  сформовані серед вчених точки зору на дві групи (до першої групи

віднесено таких вчених, як Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, А.А. Задорожній,

В.А.Клименко,  Т.І.  Слуцька,  В.Г.  Хашев,  а  до  другої  –  М.В.  Кочеров,

М.І. Мельник),  дисертант  робить  такий  висновок:  «Отже,  родовим  об’єктом

незаконного  збагачення  є  суспільні  відносини,  які  виникають  у  зв’язку  зі

здійсненням  особою,  уповноваженою  на  виконання  функцій  держави  і

місцевого самоврядування, та особою, яка надає публічні послуги, професійної

діяльності відповідно до нормативно-правових актів, що становить правильну

роботу  органів  державної  влади  чи  місцевого  самоврядування,  підприємств,

установ чи організацій незалежно від організаційно-правової форми та осіб, які

здійснюють професійну  діяльність,  пов’язану  з  наданням публічних послуг.»

(с. 85).

Але зі змісту роботи не вбачається, якої саме точки зору щодо розуміння

родового  об’єкта  злочинів  у  сфері  службової  діяльності  та  професійної

діяльності,  пов’язаної  з  наданням публічних послуг дотримується дисертант.

Також  не  є  зрозумілим  як  автор  визначив  родовий  об’єкт  незаконного

збагачення.  Бажано,  аби  автор  висловив  власну  думку  з  цього  приводу  та

пояснив зроблений ним висновок.

5. У підрозділі 2.2 «Об’єктивна сторона незаконного збагачення», автор

дає визначення поняття корупції, закріплене у Законі України від 14.10.2014 №
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1700-VII «Про  запобігання  корупції»  та  відзначає:  «З  даного  визначення

можемо стверджувати,  що об’єктивна сторона корупційного правопорушення

(злочину) – це діяння, яке полягає у використанні особою, уповноваженою на

виконання  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування,  службових

повноважень  чи  пов’язаних  з  ними  можливостей  з  метою  одержання

(отримання, набуття у власність) неправомірної вигоди (активів).» (с. 97).

Відповідно  до  примітки  до  ст. 45  «Звільнення  від  кримінальної

відповідальності  у  зв’язку  з  дійовим  каяттям»  КК  України,  корупційними

злочинами вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313,

320,  357,  410,  у  випадку  їх  вчинення  шляхом  зловживання  службовим

становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2,

368-369-2  Кодексу.  А.В.  Савченко,  даючи  загальну  кримінально-правову

характеристику корупційних злочинів, акцентує увагу, що з об’єктивної сторони

окремі  корупційні  злочини  можуть  бути  вчинені  лише  шляхом зловживання

службовим становищем (ст.ст. 191, 262,308, 312, 313, 320, 357, 410 КК України),

тоді  як  для  інших  такої  специфіки  не  встановлено  (див.  Савченко  А.В.

Корупційні  злочини  (кримінально-правова  характеристика)  [текст]:  навч.

посіб. / А.В. Савченко. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – С. 43). Іншої

точки  зору  щодо  об’єктивної  сторони  корупційних  злочинів  дотримується

В.Є. Скулиш,  який  вважає,  що  корупційні  злочини  можуть  бути  вчинені  як

шляхом дії, так і бездіяльності, при цьому обов’язковою ознакою цих злочинів

має бути наявність безпосереднього зв’язку між діяннями особи та її службовим

становищем (див.  Скулиш В.Є.  Норми про корупційні  злочини як  необхідна

складова Особливої частини Кримінального кодексу України / В.Є. Скулиш //

Науковий  вісник  Чернівецького  університету.  –  2013.  –  Вип.  660.

Правознавство. – С.109)

Бажано,  аби автор висловив власну думку з  цього приводу та  пояснив

зроблений ним висновок.
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У  цілому  зроблені  зауваження  слід  розглядати  як  запрошення

дисертанта  до  подальших  наукових  досліджень  та  дискусій  і  вони  не  є

свідченням неповноти або хибності результатів дисертації.

На  підставі  викладеного  вважаю,  що дисертація Гузоватого  Олексія

Івановича  «Кримінальна  відповідальність  за  незаконне  збагачення

(порівняльне дослідження)» є завершеною кваліфікаційною науковою працею,

в  якій  отримано  нові  науково  обґрунтовані  результати,  що  у  сукупності

розв’язують  конкретне  наукове  завдання,  яке  має  суттєве  значення  для

кримінально-правової  науки  та  правозастосовної  практики  у  сфері  протидії

корупції, вона відповідає вимогам п.п.  9,  11  Порядку присудження наукових

ступенів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня

2013  року  №  567  (зі  змінами),  основним  вимогам  до  дисертацій  та

авторефератів дисертацій та іншим керівним документам Атестаційної колегії

Міністерства  освіти  і  науки  України,  а  її  автор  заслуговує  на  присудження

наукового  ступеня  кандидата  юридичних  наук  за  спеціальністю  12.00.08  –

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
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