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Метою дипломної роботи магістра є характеристика відмивання 

(легалізацію) доходів, здобутих злочинним шляхом, як феномену, аналіз 

відповідальності за вчинення таких дій та практика застосування, перспективи 

розвитку. 

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, 

висновку та списку використаних джерел.  

У першому розділі представлено аналіз відмивання доходів, одержаних 

злочинним шляхом, як соціально-правового феномену, що утворює 

кримінологічну підставу криміналізації відмивання доходів, а також розглянуто 

міжнародні стандарти встановлення відповідальності за дане діяння.  

У другому розділі представлено кримінально-правову характеристику 

відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, як складу злочину, з 

урахуванням кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих обставин й 

розмежування із суміжними складами злочинів.  

Третій розділ присвячено заходам кримінально-правового впливу на осіб, 

які вчиняють відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. У висновках 

наводяться основні положення, сформульовані в ході дослідження.    

Ключові слова: відмивання (легалізація) доходів, кримінальна 

відповідальність, об’єкт та об’єктивна сторона відмивання (легалізації) доходів,  

одержаних злочинним шляхом, суб’єкт та суб’єктивна сторона відмивання 

(легалізації) доходів,  одержаних злочинним шляхом, санкції кримінальної 

норми. 

Gazibar T.I.  "Criminal liability for money laundering." - On the rights 

of the manuscript. 

Master's thesis, specialty 262 "Law Enforcement", International Humanities 

University, Odessa, 2020. 



The purpose of the master's thesis is to characterize the laundering 

(legalization) of proceeds from crime as a phenomenon, analysis of responsibility 

for such actions and practice, prospects for development. 

Thesis consists of an introduction, three sections, eight sections, a conclusion 

and a list of sources used. 

The first section presents an analysis of money laundering as a socio-legal 

phenomenon that forms the criminological basis for the criminalization of money 

laundering, as well as international standards for establishing responsibility for this 

act. 

The second section presents the criminal-legal characteristics of money 

laundering, as a corpus delicti, taking into account the qualifying and especially 

qualifying circumstances and the distinction with related corpus delicti. 

The third section is devoted to measures of criminal law influence on persons 

who commit money laundering. The conclusions provide the main provisions 

formulated during the study. 

Key words: money laundering (legalization), criminal liability, object and 

objective side of money laundering (legalization), subject and subjective side of 

money laundering (legalization), criminal sanctions norms. 
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