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УДК343.37:343.222 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ
М В Керченський ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДОМ КОНТЕКСТНОЇ 
ЗАКОНОДАВЧОЇ ОЦІНКИ СУСПІЛЬНОЇ 
НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ДІЯННЯ

Нещодавні зміни у законодавстві про кримінальну відповідаль
ність за злочини в сфері господарської діяльності аналізуються з ви
користанням методу контекстної законодавчої оцінки суспільної не
безпечності діяння.

Ключові слова; суспільна небезпечність, формалізація, алгоритміза- 
ція, законодавча оцінка суспільної небезпечності діяння, злочини у сфері 
господарської діяльності, вдосконалення законодавства про кримінальну 
відповідальність.

Недавние изменения в законодательстве об уголовной ответствен
ности за преступления в сфере хозяйственной деятельности анализиру
ются с использованием метода контекстной законодательной оценки об
щественной опасности деяния.

Ключевые слова; общественная опасность, формализация, алгорит
мизация, законодательная оценка общественной опасности деяния, престу
пления в сфере хозяйственной деятельности, совершенствование законода- 
тел ъства об уголовной ответственности.

Recent changes in the law on criminal responsibility for crimes in the 
sphere of economic activity are analyzed by using the method of a contex
tual legislative estimation of public danger of act.

Key words: public danger, formalization, algorithmization, legislative es
timation o f public danger o f act, crimes in the sphere o f economic activity, the im
provement o f the legislation on criminal liability.
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Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо гуманізації відповідальності за правопору
шення у сфері господарської діяльності" від 15 листопад 2011 року 
отримав неоднозначні оцінки. Висловлено багато критичних за
уважень [1, 2, 4, 5], разом з тим у науковому дискурсі, як видаєть
ся, бракує положень щодо комплексної кількісної оцінки змен
шення санкцій за злочини у сфері господарської діяльності. Не
достатньо досліджено питання про те наскільки змінилася зако
нодавча оцінка суспільної небезпечності даних посягань, які тен
денції цієї зміни. Метою цієї статті є спроба сформулювати відпо
віді на означені питання шляхом застосування методу контекст
ної законодавчої оцінки суспільної небезпечності посягання.

Сутність методу полягає в тому, що кожний злочин розгляда
ється в контексті генеральної сукупності інших з позицій порів
няння та зіставлення видів і розмірів покарань, які можуть бути за 
нього призначені. Вихідним положенням є аксіоматичне суджен
ня про те, що законодавча оцінка суспільної небезпечності певно
го посягання дається в санкції відповідної норми Особливої час
тини КК. Таким чином, для того щоб розглядати певну конкретну 
кримінально-правову заборону в контексті інших за ознакою за
конодавчої оцінки суспільної небезпечності, необхідно з урахуван
ням положень науки кримінального права порівняти суворість санк
цій конкретних злочинів і систематизувати кримінально-правові 
заборони за цією ознакою. Місце, отримане певним посяганням у 
цій системі, і буде являти контекстну законодавчу оцінку суспіль
ної небезпечності посягання.

Для інформативного представлення результатів використан
ня описаного методу пропонується використовувати числовий 
показник під назвою "індекс контекстної законодавчої оцінки су
спільної небезпечності". Сутність цього показника полягає в тому, 
що він дозволяє представити місце, отримане конкретною кримі
нально-правовою забороною в результаті побудови описаного 
вище рейтингу, у вигляді числа зі значенням більше нуля, але не 
більше ста. Для найбільш небезпечного посягання він дорівнюва
тиме 100, для посягань, що знаходяться в середині побудованого 
рейтингу, -  близько 50, іцдекс же посягань, що характеризуються 
найбільш м'якими санкціями, буде близьким до одиниці.
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РоЗраХОВуїкПИ ЗаЗІ 1(14011ИЙ Ііока ЗНИК пропонується За (|юрму іою:

JK30CM _  Xmax-Xî- :  х  ]_QQ, д о :
Nmax

1К20СН
Ji -  індекс: контекстної законодавчої оц ін ки  сусмі їьної 

і іебе зі іеч і ю сгі кої і к р еп  ю го  з і  ом и і т о г о  і юс.я га ні ія;

N m « -  максимально значення побудованого  р е й ги ш у  (місію, 

яке* отрим ав  найм е нш  небезпечний з.ючии);
N.и і -  чис  ю во виражоммя місця, яко оз рима, ю  в пооудовапом у 

р о й ти ш у  то посягання, д  ія якого  встановлюється індекс.

Н еобх ідно  зазначити, т о  занрова,іжені згаданим  законом  
зм іни  д о  с.г. 12 КК, пореуїж ую гь мовні протир іччя  між ноті ожин
ними К К  щ одо суворості покарань. Так, с і. 51 КК, щ о  визначає 
систему покарань, м істіт ь норо, йк видів покарань »порядкований за 
с іупоном  с.уворех зі. Н айм онш  суворим покаранням  с штраф, і но 

положення означений закон по змінює. Тому з його при йня  ттям 

маємо випадки кози  певні санкції, з позиц ій  сгт. 51 К К  с і  ід розг. ія- 
д аги  як  м енш  суворі, а зо з позиц ій  сгт. 12 К К  дані санкц ії характе
ризуватим уть  б ільш  тяжкі злочини. Н а н р и к іа д ,  в якос ті осповно- 
го покаран ня  за нема копі н ій  об іг  дисків  д ія  мазерних систем зчи- 

іувапня, матриць, обладнання  за сировини  д ія  їх  виробництва  
(ч.1 стт. 203-1 К К ) законом  передбачається основне покарання  у 
вигзяді нп раф у  від 3-х д о  5-ій  тисяч неоію дагковуваних м інімумів 
доходів ірома.іяп. В ідповідно до  о ііовзоних положень с:і. 12 дано 

посягання слід  відносили до  злочин ів  середньої тяжкості. В той же1 
час: д о  злочин ів  ново іи ко ї тяж кості слід відноси ти нсхтягаїшя, за 
які ііородбачоно покарання  д о  2-х років позбавзон іія  воді. Візьме
мо д ія  прикладу с за т ію  140 КК, яка передбачає відповіла і ь і і і с  гь 

за неналежне виконання  проф ес ійних обов 'язків  медичним  або 
ф арм ацевтичним  прац івником , якщ о  це сп р и чи н и л о  тяжкі нас
л ідки  для хворого. За д ани й  злочини  передбачено посягання у 
вигляді: 1) позбавлення права об ійм ати  повні посади чи займа ти
ся певною  д іяльн істю  на с ір о к  до  м 'язи років  або 2) виправних  

робі і на слрок д о  ,івох років, або  З) обмеження волі на строк до 
двох років, або 4) позбавлення волі на той самий слрок. Кожне1 з
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означених покарань, з позиц ій  сі. 51 КК, с б ільш  суворим  ніж  
ш т р а ф у  розм ірі від 3-х д о  5 -ій  і и с я ч  неоподатковуваних м ін ім у 

мів доход ів  громадян (ч.І сг. 203-1 КК). Таким  чином, санкція ч.1 
сг. 140 К К  с оі. п.пі суворою  ніж  санкція ч. 1 сг. 203-1 КК. Проте, з 
позиц ій  пово ї редакц ії сг. 12 КК: ч.І сг. 140 К К  передбачає відпові
л а  іьп іс іь  за з  ю чи н  нове іикої гяжксхлі, а ч. 1 сг. 203-1 К К  -  середньої. 
Очевидно, щ о  таке полож ення потребуватиме в под али  кому пев
ни х  змін до  законодавства в частині визначення системи пока

рань. В той  же час, д ія  цілей наш ого  дос і і,джеппя маємо зазначи
ти, щ о  пор івняння  санкц ій  буде відбуватися з урахуванням  к.іа- 
сиф ікац ії злочинів, передбаченій у чи н н ій  редакції сг. 12 КК. 
Тобто  с ію чагку  вся сукупн ість  санкц ій  буде об 'єднана  у трупи  па 
підставі полож ень с і . 12 КК. П ісля нього, кожна з таки х  труп буде; 

систематизована за правилами пор івняння  суворості санкцій (док- 
. іад іїіш е  про  метод див. [З, с. 86-97]).

Зроби вш и  необхідн і методо ло гічн і зауваж ення перейдемо д о  
анал ізу  злочин ів  у сфері господарської д іяльпосгі методом кон
текстно ї законодавчої о ц ін ки  сусп ільно ї небезпечності д іяння. 

С п о ча тк у  вс тановимо індекси контекстно ї законодавчої оц ін ки  
злочин ів  у сфері гос подарської дія іьносгі, передбачених чи н н о ю  
та попередньою  редакціями К К  (таблиця 1).

Таблиця 1.

Індекси контекстної законодавчої оц інки суспільної 
небезпечності злочинів у сфері юсподарської діяльності

Стаття, частина 
Розділу VII 
О собл и вої 

частини КК 
(зн аком  * 
п ом ічен о 

статті сан к ц ії 
яки х не було 

зм ін ен о)

Значення індексів 
кон текстн ої 

закон одавчої 
оцінки суспільної 

небезпечн ості 
злочи н ів , 

п ередбачених 
повою редакцією 

розділу

Значення індексів 
кон текстн ої 

закон од авч ої 
оцінки суспільної 

небезпечн ості 
зл о чи н ів , 

п ередбачених 
поп ередн ьою  

редакцією розділу

РІЗНИЦЯ 
ін дексів, 

обчи слен и х 
на п ідставі 

нової та старої 
ред акц ії

199 ч .І * 80,(34 81,32 -0,68

199 ч .2 * 88,38 89,45 -1,07

199 ч .З * 94,5.3 94,73 -0,19
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200 ч.І 38,95 46,59 -7,64

200 ч.2 40,55 66,81 -26,27

201 ч. 1 81,09 81,76 -0,66

201 ч. 2 94,99 95,16 -0,18

203-1 ч.І 39,18 40,88 -1,70

203-1 4.2 41,00 69,23 -28,23

203-2 ч.І 91,80 0,88 90,92

203-2 ч.2 92,03 33,19 58,84

204 ч.І 1,59 25,71 -24,12

204 ч. 2 40,77 69,67 -28,90

204 ч.З* 88,84 89,89 -1,05

205 ч.І 1,14 17,58 -16,44

205 ч. 2 38,95 67,69 -28,74

206 ч.1 2,73 21,10 -18,37

206 ч. 2 65,60 67,69 -2,09

206 ч.З 88,15 89,45 -1,30

209 ч.1 * 80,18 80,88 -0,70

209 ч .2‘ 96,36 96,48 -0,13

209 ч.З * 99,09 99,12 -0,03

209-1 ч.І 2,51 16,26 -13,76

209-1 4.2 39,64 57,58 -17,95

210 ч.1 * 26,65 27,47 -0,82

210 ч.2* 78,36 78,90 -0,54

211 ч.І * 60,59 62,20 -1,61

211 ч.2 * 78,59 79,12 -0,53

212 ч.І 4,33 1,54 2,79

212 ч.2 3,42 34,51 -31,09

212 ч.З 76,99 92,09 -15,09

103



І Вісник Луганського державного університету
2‘2013 ' внутрішніх справ імені Е.О, Дідоренка_______

212-1 ч.І 4,10 1,54 2,56

212-1 ч.2 3,19 34,51 -31,32

212-1 ч .3 76,77 92,09 -15,32

213 ч.І 4,78 1,76 3,03

213 ч.2 1,37 17,80 -16,44

216 ч.І 0,46 30,99 -30,53

216 ч.2 39,18 69,45 -30,27

219 3,42 28,79 -25,37

222 ч.1 2,96 29,01 -26,05

222 ч.2 41,23 74,29 -33,06

222-1 ч.І 39,64 57,36 -17,73

222-1 4.2 41,46 74,07 -32,61

223-1 4,33 18,46 -14,13

223-2 39,64 59,12 -19,49

224 ч.1 2,51 34,95 -32,44

224 ч. 2 41,23 74,29 -33,06

224 ч.З 75,63 83,08 -7,45

227 0,91 4,18 -3,26

229 ч.І 1,59 40,44 -38,85

229 ч. 2 40,77 68,79 -28,02

229 ч.З 75,40 78,68 -3,28

231 39,86 50,99 -11,13

232 4,56 3538 -30,83

232-1 ч.І 2,05 27,03 -24,98

232-1 ч.2 39,41 41,32 -1,91

232-1 ч.З 40,32 71,43 -31,11

232-1 4.4 41,69 77,58 -35,90

232-2 ч.І 2,28 15,60 -13,33
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232-2 4.2 3,42 29,23 -25,81

233 ч.1 40,55 67,69 -27,15

233 ч.2 91,57 93,85 -2,27
Середи«
значення 42 54,17 -12,17

Перший висновок, який дозволяє зробити наведена сукуп
ність даних, стосується загальної законодавчої оцінки суспільної 
небезпечності злочинів у сфері господарської діяльності. Видасть
ся, що кількісним показником такої слід вважати середнє ариф
метичне вказаних індексів. Отже, для чинної редакції Розділу VII 
Особливої частини КК цей показник дорівнює 42, тоді як середнє 
значення індексів злочинів, передбачених попередньою редакці
єю, дорівнює 54,17. Тобто якщо до оновлення КК загальна законо
давча оцінка суспільної небезпечності злочинів у сфері господар
ської діяльності була ближче до середньої (максимальне значення 
індексу 100), то після вона стала нижчою ніж середня. Дані щодо 
різниці індексів, обчислених на підставі нової та старої редакцій 
КК, наочно свідчать, що переважну більшість санкцій було 
пом'якшено. Проте слід відзначити й істотне підвищення санкцій 
за зайняття гральним бізнесом (ч. ч. 1,2 ст. 203-2 КК). Також не 
можна не звернути уваги на те що за умови рівної кількості тяж
ких злочинів у попередній (до уваги не беруться посягання, які 
було декриміналізовано) та чинній редакціях, кількість особливо 
тяжких та злочинів середньої тяжкості стала більшою (таблиня 2).

Таблиця 2.

Класифікація злочинів у сфері господарської діяльності 
за ступенем тяжкості

Категорія 
злочинів 

за ступенем 
тяжкості

Нова
редакція.

Абсолютна
кількість

Нова 
редакція. 
Відносна 
вага (%)

Стара
редакція.

Абсолютна
кількість

Стара 
редакція. 
Відносна 
вага (%)

Особливо
тяжкі 7 11,29 5 8,06

Тяжкі 12 19,35 12 19,35
Середньої
тяжкості 21 33,87 19 30,65

Невеликої
тяжкості 22 35,48 26 41,94
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Н і іком зр о зу м ію , т о  наведені дан і представ.зяють собою  

увага.іьпепу іік|)ормаііію  і можу ть сприйм а тися як "середня гем- 

поразура по па їа гі". П р о те  вони важ  ш ві д  ія ф іксац ії того факту, 

щ о  реф орм ування  законодавства про  крим інальну  відповіда.іь- 

п ісгь  за з і о ч и і і и  у сс|»ері господарської дія. іьності можна з одного 

боку обгрунтовано  пов 'язува ти з значним  зм енш енням  інтенсив

ності санкцій, а. іе в ін ш ого  -  із зм іною  в структур і з ю ч и п ів  за с іу -  

псчіем тяжкості, яка свідчить про  носи тси н я  заходів крим іпа.іьпо- 

нравового в п и ш у .

П евн і тенденції проведеної рес|юрми законодавства дозво.іяс: 

встановити  і упорядкування  д ани х  про  індекси о ц ін ки  сусні. і ь і і о ї  

небезпечності з їх  пода. іьш им  представ.венпя.м у в и п я д і графіків. 

Так, я кщ о  упорядкувати  наведені індекси за убуванням  та пред

ставити о ір и м а п і ряди д ани х  у в и п я д і і ра<)»іків о іримас мо на- 

с тупп і рс'зу іьта ти (граф іки  1, 2).

Граф ік  7.

Впорядковані за убуванням  індекси коп текс гної законодавчої 

о ц ін ки  с.успі і ь і і о ї  небезпечності в іочии ів  у сфері гех подарс ької 

ДІЯ ІЬІІОСТІ в ідповідно  до пової редакції К К
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Граф ік 2.

Впорядкован і за убуванням  індекси кон текстної законодавчої 
о ц ін ки  сусп ільно ї небезпечності злочин ів  у сфері гсх подарської 
дія іьносгі в ідповідно  д о  попередньої редакції К К

Наведені дані, як  в и д аться , свідчать про  нае іупне: я к щ о  по
передня редакція К К  дозво іяс казан і п р о  достатньо  розгалуж ену 
систему .законодавчих оц ін ок  сусп ільно ї небезпечності злочин ів  у 
сфері господарської дія/зьпосії, то в ч и н н і й  редакції такий підхід 
спостерігається т ільки  д  ія особливо тяжких за тяжких злочинів, в 
свою  чер іу  законодавча оц інка  небезпечності з іо ч и н ів  середньої 
за невеликої тяжкості практи чн о  вирівнюється.

О стання  теза підтверджується і д и н ам іко ю  змін індексів кон
текстно ї оц інки . Н и ж че  представлені 2 траф іки: 1) індексів, о б ч и 
слених па підставі попередньої редакції, за впорядкованих за у б у 
ванням ; 2) р ізниц і індексів, обчислених на підставі нової за попе
редньої редакцій. О іж е, чим м енш им  і: значення р ізни ц і з им б і
льш е  було пом 'якш ено  відповідну санкцію. Д ія  з л о ч и н і в  середньої 
за невеликої зяж ксхії с ік х :горігас.мо досгазз іьо чітку тенденцію, щ о 
налягає у зм енш енн і р ізнин і індексів зі зм енш енням  суворості 
санкц ії в ідповідно  д о  попередньої редакції КК. Тоб і о  найб ільш  
суттєво було  зниж ено  санкц ії найб ільш  небезпечних (у попере
д н ій  редакції) з іочи н ів  середньої за невеликої іяжкое і і. Зі змен
ш енням  суворості санкц ій  (відповідно д о  попередн ій  редакції) 
пос.зупово зменш ується р ізниця  індексів. Таким  чином, за умови, 
щ о  переважна бі л ьш ісгь  законодавчих о ц ін о к  сусп ільно ї небезпе
чності особливо тяжких за тяжких злочин ів  су ттєво не1 змінилася, 
с пехлерігасл ьс я с тійка тенденція д о  вир івню вання  законодавчої 
о ц ін ки  сусп ільно ї небезпечності злочин ів  середньої та невеликої
З Я Ж К С Х ІЇ .
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Граф ік 3.

Впорядкован і за убуванням  індекси контекстно ї законодавчої 
о ц ін ки  с у ш і. іьііої небезпечності і.ІОЧИІІІВ у ccjiepi ітх подарської 
д ія  іьн ос іі (попередня редакція К К ) з вказівкою  р ізниц і індексів, 
обчислених на підставі нової та попередньої редакцій

Н еобх ідн о  звернути ува їу  і на результати д ос  іідження, які 
знаходяться поза межами названої тенденції. 1) сностер ітаоься  

пом ітне  зниж ення законодавчо ї о ц ін ки  сусп ільно ї небезпечності 
таких особливо тяжких та тяжких злочин ів  як особливо квал іф і
ковані види ухилення  від сплати пода тків, зборів  (обов 'язкових 
платежів) (ч.З сі. 212 КК); ухил ення  від сплати сдипото  внеску на 
за та іьнообов 'язкове державне соц іальне страхування  іа сі рахових 
внесків на загальнообов'язково держ авне пенс ійне  страхування 

(ч.З сі. 212-1 КК); витозов. іення, збу їу  за використання  підробде- 
пи х  недерж авних ц ін н и х  паперів  (ч. З сі . 224 КК); 2) несуттєво, як 
мож на побачити  з траф іку поза межами названої тенденції, зм і
нилася законодавча оц інка  таких злочин ів  середньої за невеликої 
тяжкості як  ква.ііф ікована протид ія  тосподарській д іяльності (ч.2 

сі. 206 КК), а також прості види нецільового використання  б ю 
дж етних  комідів, зд ійснення вида тків бю дж езу чи надання  креди
тів з бю дж езу без встановлених бю дж етних призначень  або з їх 

неревиїїіе ііііям  (ч.І сі. 210 К К ) та видання норм ативно-нравових
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актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують ви
трати бюджету всупереч закону (ч.І ст. 211 КК); 3) суттєво збіль
шилася законодавча оцінка суспільної небезпечності зайняття 
гральним бізнесом (чЛ, ч.2 ст. 203-2 КК), яке у попередній редакції 
КК відносилося до злочинів невеликої тяжкості, а у чинній -  до 
особливо тяжких. Вважаємо, що відзначені аспекти слід розгляда
ти як цілком обгрунтовані прояви кримінальної політики держа
ви в сфері протидії господарським злочинам. Так, в умовах, коли 
переважна більшість санкцій за тяжкі та особливо тяжкі злочини у 
сфері господарської діяльності не змінювалася, зменшення зако
нодавчої оцінки суспільної небезпечності злочинів передбачених 
ч. З ст. 212, ч.З ст. 212-1 та ч.З ст. 224 КК цілком відповідає наявній 
соціальній погребі гуманізації кримінальної відповідальності. 
Посягання передбачені ч.2 ст. 206, ч.І ст. 210 та ч.І ст. 211 КК в 
контексті злочинів у сфері господарської діяльності с специфіч
ними як за ознаками об'єкта, так і за специфікою шкоди, яка за
подіюється або може бути заподіяна. Тому збереження законодав
чих оцінок суспільної небезпечності даних злочинів на рівні по
передньої редакції також видається цілком обгрунтованим. На
решті суттєве збільшення законодавчої оцінки суспільної небез
печності заняття гральним бізнесом (ст. 203-2 КК) може бути об
грунтоване тим, що значне підвищення санкцій у вигляді штрафу 
обгрунтовано сприятиме підвищенню ефективності криміналь
но-правової протидії в даній сфері. Разом з тим перелічені аспекти в 
контексті всієї сукупності змін, що зазнав Розділ VII Особливої час
тини КК, є винятковими, тоді як що переважна частина законодав
чих новацій відповідає сформульованій вище тенденції.

Таким чином, аналіз Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідаль
ності за правопорушення у сфері господарської діяльності" мето
дом контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності 
посягання дозволяє сформулювати наступні положення:

1) реформування законодавства про кримінальну відповіда
льність за злочини у сфері господарської діяльності головним чи
ном полягає у з значному зменшенні інтенсивності санкцій, але 
крім цього наявні зміни в структурі злочинів за ступенем тяжкос
ті, свідчать про посилення заходів кримінально-правового виливу.
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2) переважна більшість законодавчих оцінок суспільної не
безпечності особливо тяжких та тяжких злочинів у сфері господар
ської діяльності суттєво не змінилася, однак спостерігається стійка 
тенденція до вирівнювання1 законодавчої оцінки суспільної не
безпечності злочинів середньої та невеликої тяжкості

Наведені положення щодо кількісних показників динаміки 
законодавчих оцінок суспільної небезпечності злочинів у сфері 
господарської діяльності дають можливість сформулювати виснов
ки щодо якісної оцінки відповідних змін до законодавства про 
кримінальну відповідальність. По-перше, цілком очевидно, що 
Розділ VII Особливої частини КК потребував оновлення через 
істотні зміни соціальних потреб у кримінально-правовій охороні 
суспільних відносин в сфері господарської діяльності. Однак, по- 
друге, спроба сформулювати нову систему законодавчих оцінок 
суспільної небезпечності злочинів у сфері господарської діяльно
сті на основі чинної системи покарань та оновлених положень 
законодавства щодо класифікації злочинів за ступенем тяжкості 
виявилася скоріше невдалою. Законодавство про кримінальну 
відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності, що 
складається з норм більша половина санкцій яких достатньо бли
зькі за рівнем інтенсивності, неможна вважати таким, що ефектив
но враховує фактичні чинники суспільної небезпечності відпові
дних посягань. Проведений аналіз, а саме встановлене вирівню
вання інтенсивності санкцій за злочини середньої та невеликої 
тяжкості, свідчить про те, що система покарань, передбачена КК, 
не дозволяє в повній мірі враховувати та нормативно забезпечу
вати формулювання законодавчих оцінок суспільної небезпечно
сті злочинів, які б відповідали фактичним потребам у криміналь
но-правовій охороні.

І Вісник Луганського державного університету
2‘2013 ' внутрішніх справ імені Е.О, Дідоренка____________________

1 Висновок щодо вирівнювання інтенсивності означених санкцій можна було б 
вважати спірним у  разі порівняння абсолютних значень розмірів штрафів, перед
бачених новою редакцією норм, що аналізуються. Проте, ще раз нагадаємо, що 
об'єктивним та універсальним порівняння санкцій слід вважати тільки тоді, коли 
вони розглядаються в контексті всіх наявних у КК заборон. Саме тому висновок 
щодо вирівнювання відповідних законодавчих оцінок сусггільної небезпечності счід 
вважати обґрунтовашім.
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ш ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ
І Г  Богатирьое КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАРАННЯ У

У статті розкрито поняття та зміст кримінально-виконавчої харак
теристики покарання. Запропоновано авторське бачення на дану про
блему з метою її вирішення та оптимізацїї.

Ключові слова; поняття, зміст, криміти ьно-виконаднп характери
стика, покарання, засуджений.

В статье раскрыто понятие и содержание уголовно-исполнительной 
характеристики наказания. Предложено авторское видение на эту про
блему с целью ее решения и оптимизации.

Ключевые слова: понятие, содержание, уголовно-исполнитыьнпя ха
рактеристика, наказание, осужденный.
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