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Структурпо-фупкціопа .. 1ьпий ашс:Ііз криміпального праnа по .. lя
гас n ro~ty, шо пеобхі.а1ю :юсере.ажуnатися пе ті:пжи, :ш тnерджеппя:м 

В. О. Ту.1якоnа па .аос.1і.ажеппі ,;::шпа~tічпого апа .. 1ізу супюсті та буття 
НЩ1\Н1 331"3~101\1 ИК С3\1100рІ·ані:юнаНОІ'О ІІрШЮІЮІ"О }ІНИІІШ ll, С. 4XXJ. а і 

на інф;ІИІLі і1н ИХ 11р01 (ССаХ. ІІІ, О Hi.iLf>yнaKYI'hC}I Н C<l\IOMY ІЧ1И\11іНа;ІhНО\11У :ш

КОНЇ . .Je інф.1яційні процесІт в кр:имінальному законі є о.ан:и:\'І з проявів 
вп .. 1иву інф .. 1яції в еконо:\'Ііці на правову .а:ина:\1іку. Ба..1обанова .Ц. О. ви
значає, що правова д:ина:\'rіка - це форма існування правової систем:и 

суспі.:rІьстшt, яка пов'язана з іпши~ш соuіа.1ьпими .аипа~tічни~ш проце
са~ш, юкре~tа в економіці, по.1ітиці то шо [2, с. 70], 

ЯкІІLО інф~І}ІІ(і}І н сконо\1111.1 н 3аІ'а;н,.ному ро3у\111НН1 (ні,т( 

~l<lT. inПatio- 3.іLУТТИ)- ILC :1НСІІ.іНЮН3НЮІ 1110ІІІСі1, ТОН І<риміна~ІhНО

М)' праві - це є знецінювання співроз~tірності кри:\'rінальної ві.апові

.аа.lьності шо.ао тяжкості вчинення з.1очину. Аналіз інф.1яційних про

ІІесін в КК України ІІронс;tсно на ;юс;Іі:tжснні vтіні\нtлnноп) ро:1міру 

штрафу як грошового шпу покарання. Для nизпаченпя індексу <{іп

ф.-:ІЯції спіnролtірпості кримішс1ьпої nі.:::rпоnіда.-тьпості•> в КК України, 

ві-н,\tсмо :ш ocJtoвy :.sастосовуючи aтJ<UtoJ'iю ttpaвa. JJОЖ)ЖСІІШJ ст. І 

Закону України <{Про іпаексаuію грошових .аоходіn пасе.1ешrя•• nід 
03.07.1991 Ng 1282-ХІІ). яке вилшчас, шо <{ін.аексаuія грошоnих.аохо
:tін H<lCC.-ICHH}I- ІІС HCT<lHOHJICHИi1 3аІ<ОН<lМИ та іНІІІИМИ НОрМаТИННО

ІІраНОНИ\ІІИ 3КТ3\1И УкраЇНИ \1СХаНі3\1 ІІіJ(НИІІІСННИ І"рОІІІОНИХ )lОХ(ЩЇН 

насе.1ення, шо .а:ає ~юж.rшвість частково або повністю віJшко.а:ову

вати по.аорожчання споживчих товарів і пос.l)'Т•>. Зві.а:си вважаємо, 
шо :иожна шг:шачити. шо іп.аекс <{інф.1яції співротмірності кри:иі

па.lьної nі.апоnіда.1ьності•> n КК України - ue ~tехапіз:и пі.авишенпя/ 
лшженпя :иініма.lьІюrо ротміру пайбільш ~t'якого шr.ау покарашш n 
КК, ІІ(О нсоGхі,т(ниі1 J·L.HІ \ІІОЖ.-Іиності часткової aGo Іюнної КО\ІІІІснсаІ(іЇ 

(ниріннюнаНН}І) СІІінро3\1ірності ро:1\іІірін санкІ(іі1 та н~щін ІІ(Жаранn 

КК шо.ао еконо~tічної інф.1яції у виг.1яді по.аорожчання споживчих 

товарів і пос.чт, що відбувається в певній .аержаві. Так, станом на ~ю
мент прийняття у 2001 poui КК України, :v~іні:\'rа.1ьний роз:\'rір штрафу 
передбачався па ріnні ЗО пеопо.ааткоnаних ~1іпі~tу~tів дохо.аіn гро~ш

.JЯІІ, який не зазнаn 3Міп стано~1 й па початок 2016 року. Ро3мір пео
ІІо_;штконаноІ'о \ІІІНІ\ІУ\ІУ J(OXO.iLIH 1]10M<l.iLИH ;[~1}1 р(НрахуНКІН р0:1М1ру 

ІІОКЩ13НЮІ у НИІ'~І}І,Т(Ї ІІІТрафу Н І<рИМЇНа~ІhНО\ІУ 3аКОНО.іtаНСТНЇ ЛЇ.іLНО 
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настуІІних ноrнvІатинно-ІІраноних актін (Ука::; Прс:нщента УкраїнІ-І 

Ng І ОЮ/95 ні;І 21. 11.95 р., Закон України Ng RR9-I V ні;І 22.05.03 р., 
По;шткони і1 К()і[СК<: України N!:! 2755-VI ні,т( 02.12.1 Ор.) не 3Мінюнанс}І 
й на зараз дорівнює 17 гривням. 

3а основу споживчого кошику візьмемо «індекс Біг Маку» [З], який в 

поnпій :vtipi nі;:юбражас паритет купіnельпої сщю:vtожrюсті n різних кра
їнах. що nідбуnасться як Jміна спіnnідпошень nалатного курсу 3а інших 

ріnних ум оn пропорuійно зміні спіnnідпошеrшя між нашими uінами і 
ІІ,інам и :ш кор;юном. В осноні н~вначеНН}І «iH,Jtcкcy Біг Мака•> Іюкла;tено 

<:ІІінстан;ІсНН}І ро:1міру Іtіни на 1·амGур1·ер «Біг Мак» нссснітньої ком11анії 

McDoпald's на території США із uінами в інш:их країнах. Візьмемо за 

основу виміру <<інф.1яuії співрозмірності кр:имінальної віцповідальнос

ті~> n КК України спіnстаnлеппя мінімальних ро3міріn покарання кри
міпального Jакоподаnстnа США і України. Покарання криміна.1ьrюго 
Jaкoнo;:rancтna США нами було юято у зn'ятку з тим, що це дозnолпь 

LІІlНСТан;ІИЮЧИ I\11Hl_V1a.,ІbHИt1 p03Mlp ІІОКараННИ КJJИМІНа.,ІЬНОІ'О 3aKO
HO}laHL"THa США і3 ІІ,іною на І·амGурІ·ср «Біг Мак~> н США. кетанонити 
кількість купівлі гамбургерів <<Біг Мак~> в США ві;:r такого мініма.1ьного 

розміру покарання кримінального законодавства США, як в:изначен

ня не;:rооцінки/переоцінки коефіцієнту <<справе;:rлrвості у вартості» мі
німального ротміру покарапня КК України. 3гідпо ст. 6.03. «Штрафи~> 
Примірного криміпа.1ьrюго кодексу США та ст. 12.23 Криміпа.1ьrюго 
К(Щексу ІІІтату Техас мінімшІІ,ІІиі1 ро:Jмір ІІІтраф у :ш ;tріGІІИЙ мі<:J(іміІюр 

І)СІ'ШІОШІСІІИЙ у ро:Jмірі 500 ;tо.шрів США, икий ВІІІхщовж часу не Jа:нш
нан 3VІін. 

Таким чином, мінімш1ьний ро3мір 111трафу :ш J(ріGни~-і міс,т(імінор 

нстанош1сниі1 у р(вмірі 500 J(Оларін США, ІІ(О J(Оріннює у 2016 році 
згідно статистичних даних цін Tl1e Есопоші&t біля 101 гамбургера [3]. 13 
свою чергу мінімальний розмір штрафу в КК України на рівні ЗО нео

податкоnаних міні:vtуміn дoxo;:rin гро:vtа;:rян доріnшос n 2016 ропі біля 14 
гамбургерів «Біг Мак>> n Україні. Отже, ріnепь недооцінки у nартості 
<•спраnе.іІЛІшості•> УІінімального розміру покарання n КК України у по
ріннинні і:1 США ;юріннює Rб, 1 %, :ш формуJІою: 

БМамер- ЕМу кр· 100 ч БМамер ~ % ІІВСМРП 

де ІІВСМРП- ві;:rсоток недооuінки у вартості «справедливості>> міні

мальrюго роJміру покарапня КК України; 

БMa.ttep- ціпа па гамбургер <•Біг Mah>> n СШАnпоточному ропі; 
НМукр- І(іна на І·амGурІ·ср <<Біг Маю> н Україні н Іюточному роІ(і. 

Пі;(сумонуючи ниІІ(с:ш::::начсний аналі::; не,JtО(mінки у нартості <<СІІра-

ве;:r.lивості>> міні:vш.1ьного розміру покарання КК України, який в 2016 
році становить 86,1 %, а в uіло11у <<інф.1яuія покарання,> в КК України 
у порівнянні, наприюш;:r, із 2004 роком, за нашими інши11и підрахун
ками, сягнула 80 9Е, зазначимо, що така ;:rиrrаміка nка3ус па паяnпість 
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необхііІНОСТі }ІК ІІрИНе:ІеНН}І р03\1ірін ІІОКЩ1<ІНН}І КК УкраЇНИ у СІІіНр03-

мірніСТh іУІ'шккістю 3Jючинін нrвначених ст. 12 КК України, так ti на}ІН

ністn 3іtіtіснеНН}І ;tинаVІіки криміншІnноп) 3аконо;шнстна України, хоча 

й в проти.:Jежний від розвитку бік. 
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НаuиоІІ<LlЬІІЬІЙ у1шверснтет <<Оцесская юрншrческая акаце:-.шя>>, 
d.CCI1C 1·ен 1- кафе,(рhІ УІ'О.ІОННОІ-(J І Іра на 

11.'\К.'\ЗЛІІ И І' И ИІІЬШ ІІЕКЛР.'\ТІ'JІ ЬІІ ЬШ 
МЮ'ЬІ ВОЗ)_ЩЙСТВИЯ 

0ІІеНИНа}І <.:JІОЖИНІІІУЮС}І <.:итуаІІИЮ Н УІ'О.ІОННО-ІІраноноі1ІЮ.ІИТИКе И 

j(ОІ<ТрИНС, <.:JІСіІУСТ СОІ-:.:Іа<.:ИТhС}І <.: ИСС.-ІеJ(ОНаТСJІНVІИ, КОТОрhІС )'ТНСрЖіШЮТ 

о _цавно сушествуюше~t кризнее уго .. 1овного наказания. ІЗ обше~t otьic.:Je 
наказание сегоJ:ня преJ:став.:Jяет собой негативную санкuию карате.:Jь

ного и восстановите.:Jьного характера. 

Нюреnший пеполош:ческий кризис приnё.:J к то~tу, что n уголошю
праnоnой J:октрипе ста.:Jи nьІскаJьшаться идеи о бесс:мьІслешюсти бес
консчноІп накюанrнІ, нсо6хол1\юсти ОІІрс;tс.-Іённоіі коррс.-І}ІІІШ1 меж;tу 

НаКа3аНИеVІ И ІІООІІ(реНИС\1 Н сфере )ТОЖ)НН01"() ІІрана И НЮКНОСП1 3аМС

НЬІ УГО.:JОВНОГО наказаНИЯ ИНЬІМИ мерами ВОЗДеЙСТВИЯ. r 1] Резу .. lЬТаТОМ 
стараний учёнь1х ста.:Jо возникновение <<замените.:JеЇР· наказания; со

вре:менньІе их фор:мь1: меJ:иаuия (процедура прrв.tирения потерпевшего 
и престушшка через посре,::пшка). а также ~tерьІ пекарательного nоз

.Jейстnия зффектиnпо при~tепяются n наше nре~1я. 
СтаНОНИТС}І ОЧСНИ.іІНhІVІ. ЧТО ІІрСЖJ(С ЧС\1 ІІрИСТУІІаТh К ра3ра6ОТКС 

с)ффсКП1ННhІХ COHpCMCHHhiX СІІОСО6ОН ІІрСО.іЮ;ІСНИ}І ІІСНО;ЮП1ЧССІ<ОІ'О 

І<рИ:Н1Са. НІЩИТС}І 11.CJICC006pa3Hhll\1 оGраППhС}І І< ИСТОрШ1 СТаНОН~ІСНИ}І 

наказания и прос .. lе.Jить ил·rенения в пони:\1ании и практике .Jанного 
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