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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

Зв’язок кваліфікації 

та 

складу  злочину:

Кримінально-правова 
кваліфікація врешті-
решт зводиться до 
встановлення 
наявності/відсутності 
ознак складу злочину



ПРОБЛЕМА РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВИЛ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В КК

У чинному КК є 
правила кваліфікації 
окремих типів злочинів 
(стадій, співучасті, 
множинності).

Підходи в теорії.

Позиція зарубіжних 
експертів.

Проект КК України: 

Розділ 2.8. 
Кримінально-правова 
кваліфікація



НОВЕЛИ ПРОЕКТУ  КК ЩОДО 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Пов’язані г.ч. зі 
змінами в 
структурі викладу 
законодавчого 
матеріалу 

(його перерозподілі 
між Загальною та 
Особливою 
частинами КК)

Пропонується регламентувати:

❑питання кваліфікації як 
злочинів, так і незлочинів;

❑вимоги до формули 
кваліфікації;

❑обґрунтування кваліфікації;

❑питання кваліфікації з 
урахуванням стадій, 
співучасті, множинності, 
конкуренції.



Поняття кримінально-правової 
кваліфікації (ст.2.8.1.)
1. Кримінально-правова кваліфікація (далі –
кваліфікація) – це визначення статей Загальної та 
Особливої частин цього Кодексу, які 
передбачають вчинене діяння. 

2. Кожний злочин підлягає самостійній 
кваліфікації з урахуванням положень цього 
Розділу.



Формула кваліфікації (ст.2.8.2.) -
поняття 
1. Формула кваліфікації – це зазначення у 
процесуальному акті статті, її частини, пункту (далі 
у цьому Розділі – стаття) цього Кодексу, які 
передбачають вчинене діяння та визначають його 
як злочин або діяння, яке не є злочином.



Формула кваліфікації (ст.2.8.2.) –
вимоги до такої формули 
Загальне 
правило – що 
має містити 
формула 
завжди

• 2. При викладенні
формули кваліфікації
щодо кожного 
злочину спочатку
вказується стаття
Особливої частини
цього Кодексу, яка 
передбачає вчинений
злочин, а



Формула кваліфікації (ст.2.8.2.) –
вимоги до такої формули 
Особливості 
формули – у 
разі 
встановлення 
певних 
обставин 
формула 
також має 
містити 
вказівки на:

а) пункт статті відповідного розділу 
Особливої частини, який 
передбачає обставину, яка змінює 
тяжкість злочину; б) пункт статті 
2.1.6, 2.1.8–2.1.10 цього Кодексу, 
який передбачає обставину, яка 
змінює тяжкість злочину; в) стаття 
2.5.2 (готування до злочину) або 
2.5.3 цього Кодексу (замах на 
злочин); г) відповідна частина 
статті 2.4.2 (вид співучасника) або 
2.4.4 цього Кодексу (форма 
співучасті).



Формула кваліфікації (ст.2.8.2.) –
вимоги до такої формули 
Особливості 
формули 
щодо діяння, 
яке не є 
злочином

3. Формула кваліфікації діяння, 
яке не є злочином, складається 
із зазначення статті Загальної 
частини цього Кодексу, яка 
визначає це діяння як таке, що 
не є злочином.



Обґрунтування кваліфікації

Для чого потрібне

Процесуальна вимога

Як здійснюється зараз 
нас не влаштовує

Полягає у доведенні 
наявності складу 
злочину у вчиненому = 
встановлення 
відповідності між 
фактичними 
обставинами та 
ознаками складу 
злочину



Обґрунтування кваліфікації 
(ст.2.8.3)

1. Обґрунтування кваліфікації злочину здійснюється у 
відповідному процесуальному акті та полягає у 
визначенні відповідності між фактичними ознаками 
вчиненого діяння та: 

а) ознаками складу злочину, передбаченого відповідною 
статтею Особливої частини цього Кодексу, а також 

б) конкретною обставиною, яка змінює тяжкість злочину, 
або в) обставинами, які вказують на те, що здійснення з

лочину перервано на стадії готування або замаху, або

г) обставинами, які вказують на те, що особа є 
співучасником злочину



Кваліфікація та діджитилізація

Електронний формуляр 
кримінальної справи

Допомога при 
кваліфікації (набір 
варіантів статей, якими 
може охоплюватися 
скоєне, обов’язкові
ознаки обраного складу 
злочину…)

Вибір ознак 
кримінального закону з 
«випливаючого» 
переліку

Підказка - посилання на 
інші джерела права

Не перейдеш до 
наступного кроку, не 
пройшовши 
попереднього



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 

і ГОТОВИЙ ДО ДИСКУСІЇ!


