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1. Поняття і значення кримінально-правової кваліфікації.
Під кваліфікацією в кримінальному праві прийнято називати встановлення
та юридичне закріплення точної відповідності між фактичними ознаками
вчиненого особою суспільно небезпечного діяння та ознаками складу
конкретного кримінального правопорушення, визначеного в законі про
кримінальну відповідальність (кримінальному кодексі).
Кримінально-правова кваліфікація є частковим випадком правової (чи
юридичної) кваліфікації. Вона характеризується загальними ознаками правової
кваліфікації (тими, якими наділена будь-яка юридична кваліфікація) та
спеціальними (у нашому випадку – тими, що використовуються саме для
юридичної оцінки кримінального правопорушення), які притаманні саме цьому
виду кваліфікації. Останні детермінують її зміст і відрізняють від кваліфікації,
що здійснюється в цивільному, трудовому, адміністративному праві. Специфіка
кримінально-правової кваліфікації, фактично, полягає в тому, що:
а) правовій оцінці підлягає не будь-яка поведінка особи, а саме така, в
якій втілюється кримінальне правопорушення – діяння, передбачене КК
України;
б) оцінка здійснюється на підставі норм, викладених саме в КК України.
Але як виділити ознаки, які мають кримінально-правове значення під час
здійснення кваліфікації? У вирішення цього питання ключове місце посідає
юридичний склад кримінального правопорушення, вірніше його конструкція у
вигляді сукупності об'єктивних і суб'єктивних ознак. Як відомо, склад будьякого кримінального правопорушення (крадіжка це чи хуліганство, шахрайство
чи бандитизм) обов'язково складається з чотирьох елементів – об'єкта,
об'єктивної сторони, суб'єкта, суб'єктивної сторони. А, отже, виявлення
наявності таких елементів в ході оцінки того чи іншого діяння і
детермінуватиме його саме як таке, що має кримінально-правовий, а не просто
правовий контекст.
Так, наприклад, для вирішення питання про наявність умисного вбивства,

передбаченого ч. 1 с т . 115 КК України (тобто без обтяжуючих чи
пом'якшуючих обставин), або простого розбою (ч. 1 ст. 187 КК України), такі
ознаки як місце і час не засвідчуватимуть наявність юридичного складу
зазначених злочинів, бо вони не характеризують їх по суті. Водночас, для
складу незаконного полювання і місце, і час, як ознаки об'єктивної сторони,
навпаки є обов'язковими, адже саме за їх допомогою полювання, як цілком
прийнятна діяльність, може набувати ознак протизаконної, кримінальнокараної поведінки, якщо воно, зокрема, здійснюватиметься шляхом порушення
певних правил (наприклад, відбуватиметься у заборонений для полювання
період) або матиме місце на території заповіднику (ч. 1 ст. 248 КК України).
Кваліфікація кримінальних правопорушень завжди є кримінальноправовою оцінкою фактичних обставин справи. Тому правильне їх
установлення – це необхідна умова належної кваліфікації.
Водночас варто зазначити, що кожне кримінальне правопорушення
завжди супроводжується великою кількістю різних обставин і фактів. Але
далеко не всі вони мають кримінально-правове значення, тобто не всі
впливають на караність вчиненого під кутом зору чинного КК України. Так,
пора року, години та хвилини вчинення передбаченого Особливою частиною
Кодексу діяння, маючи, часом, вельми важливе доказове (процесуальне)
значення, кримінальному праву не є цікавими. Натомість кримінально-правове
значення мають ті фактичні обставини, які одночасно є ознаками відповідного
складу кримінального правопорушення.
Взагалі значення кваліфікації кримінальних правопорушень є вельми
багатоплановим. Оскільки встановлення в тому чи іншому діянні ознак
відповідного юридичного складу досягається лише шляхом кваліфікації, то
остання виступає, насамперед, правовим обґрунтуванням:
– обрання запобіжного заходу;
– рішення щодо оголошення про підозру;
– притягнення до кримінальної відповідальності;
– звільнення від кримінальної відповідальності і покарання;

– вибору місця і режиму відбування покарання.
У такий спосіб, кваліфікація кримінальних правопорушень виступає не
лише засобом регуляції кримінально-правові відносин, але й кримінальнопроцесуальних та кримінально-виконавчих.
Далі, саме кваліфікація є офіційним визнанням наявності юридичного
факту (події кримінального правопорушення). А, відтак, завдяки їй,
визначається зміст прав і обов'язків суб'єктів кримінально-правових відносин
(потерпілого, цивільного позивача, обвинувачений тощо) і забезпечується
реалізація охоронної та каральної функцій кримінального закону. При цьому,
будучи засобом відмежування кримінально-протиправної поведінки від такої,
що не містить ознак кримінально правопорушення, кваліфікація стоїть на
сторожі прав і законних інтересів осіб, які не вчиняли суспільно небезпечного
діяння.
Правильна кваліфікація має й важливе кримінологічне значення, оскільки
на її основі виявляється якісна структура злочинності і розробляються дієві
заходи щодо попередження та припинення кримінальних правопорушень.
Неправильна ж кваліфікація може дати спотворену картину стану й динаміки
злочинності, що спричинить помилки в плануванні профілактичної роботи.
Кваліфікація має значення і для правотворчості. Так, успіхи або
складнощі в кваліфікації показують законодавцю ступінь правозастосовної
ефективності тих чи інших кримінально-правових норм і можуть бути
підставою для внесення до них відповідних змін і доповнень.
І, зрештою, суттєве значення кваліфікація має й для здійснення наукової
та навчальної діяльності. У першому випадку, шляхом відповідного
доктринального обговорення підходів до кримінально-правової оцінки діянь,
передбачених чинним КК України, формуються рекомендації щодо її
поліпшення. У другому ж, вивчення питань кваліфікації забезпечує якісну
підготоку майбутніх правозастосовців.

2. Структура кримінально-правової кваліфікації.
Структура (внутрішня будова) кримінально-правової кваліфікації
включає в себе:
– об'єкт кваліфікації;
– суб'єктів кваліфікації;
– зміст кваліфікації.
Об’єктом кримінально-правової кваліфікації є суспільно-небезпечне,
протиправне діяння особи, яке підлягає кримінально-правовій оцінці.
Суб’єктами кримінально-правової кваліфікації є уповноважені органи
держави – органи дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також суд.
У теорії кваліфікації кримінальних правопорушень виділяють різні типи
суб'єктів, що утворюються за різними ознаками.
Так, до суб'єкти, які здійснюють кваліфікацію, що тягне правові наслідки
для інших осіб, відносять:
– органи дізнання;
– органи досудового слідства;
– прокуратура;
– суд.
До суб'єктів, щодо яких здійснення кримінально-правової оцінки впливає
на визначення їх власних прав і обов'язків, відносять:
– громадян, які не вчинили кримінальне правопорушення (у тому числі у
зв'язку з реалізацією свого права на необхідну оборону, затримання злочинця
тощо;
– громадян, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
До суб'єктів, думка яких щодо кваліфікації має бути оцінена офіційними
органами, відносять:
– обвинувачений, захисник;
– спеціалісти, експерти.
До суб'єктів, думка яких щодо кваліфікації має лише інформативне
значення, відносять:

– науковців;
– викладачів;
– студентів (курсантів);
– інших громадян.
це те, що складає її сутність з приводу чого розпочинається і заради чого
здійснюється відповідна діяльність.
Що стосується змісту кримінально-правової кваліфікації, то це те, що
складає її сутність, з приводу чого розпочинається і заради чого здійснюється
відповідна діяльність.
Зміст кваліфікації відтворюється з урахуванням наступних елементів:
а) кримінально-правова кваліфікація – це частина процесу застосування
закону про кримінальну відповідальність;
б) кримінально-правова кваліфікація полягає у визначенні положення
(положень) закону про кримінальну відповідальність, яке підлягає
застосовування до конкретного випадку;
в) кримінально-правова кваліфікація вимагає процесуального закріплення
її результатів.
При цьому, кримінально-правову кваліфікацію традиційно розглядають у
декількох значеннях:
– як інтелектуальну діяльність щодо встановлення відповідності між
фактичними обставинами вчиненого діяння та положеннями кримінального
кодексу (кваліфікація як процес);
– як остаточну юридичну та суспільно-політичну оцінку вчиненого особою
діяння під кутом зору наявності/відсутності кримінального правопорушення
(кваліфікація як результат).
За результатами кримінально-правової оцінки діяння особи приймається
процесуальне рішення, яке віддзеркалюється у відповідних процесуальних
актах, наприклад, у письмовому оголошенні про підозру, обвинувальному акті
та судовому вироку.
У вказаних вище процесуальних документах можуть закріплюватись такі

рішення:
1. Діяння є:
– закінченим кримінальним правопорушенням, вчиненим особою за
відсутності ознак співучасті, або виконавцем (співвиконавцем) за їх наявності
(застосуванню підлягає певна стаття (частина, пункт, пункти) Особливої
частини КК);
– готуванням до злочину, за який статтею Особливої частини КК
передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад два роки або
довічне позбавлення волі, вчиненого особою за відсутності ознак співучасті,
або виконавцем (співвиконавцем) за їх наявності (застосуванню підлягає певна
стаття (частина, пункт, пункти) Особливої частини КК з попереднім
посиланням на ч. 1 ст. 14 КК);
– замахом на кримінальне правопорушення, вчинене особою за відсутності
ознак співучасті, або виконавцем (співвиконавцем) при їх наявності
(застосуванню підлягає певна стаття (частина, пункт) Особливої частини КК) з
попереднім посиланням відповідно на ч. 2 або ч. 3 ст. 15 КК (залежно від виду
замаху));
– співучастю (у виді організації, підбурювання чи пособництва) у
закінченому чи не закінченому кримінальному правопорушенні
(застосовуються вищенаведені правила з попереднім посиланням на ч. 3, 4 або
5 ст. 27 КК відповідно);
– множинністю кримінальних правопорушень (щодо кожного з епізодів
застосовується вищенаведені правила);
2. Діяння не становить кримінального правопорушення, оскільки:
– відсутні всі необхідні та достатні ознаки будь-якого складу
кримінального правопорушення (злочину та кримінального поступку),
передбаченого КК (наприклад, відсутні ознаки суб’єкта, має місце казус);
– воно формально передбачає ознаки суспільно-небезпечного діяння
(кримінального правопорушення), але через малозначність (ч.2 ст.11 КК) не
становить суспільної небезпеки;

– воно передбачене кримінальним законом, але вчинене за наявності
обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння;
– воно утворює готування до кримінального проступку або злочину, за
який статтею Особливої частини КК передбачене покарання у виді позбавлення
волі на строк до двох років або інше, більш м’яке покарання (ч. 2 ст. 14 КК);
– має місце добровільна відмова від доведення конкретного кримінального
правопорушення до кінця, а фактично вчинене складу іншого кримінального
правопорушення не містить (ч. 2 ст. 17 КК)1.
Результат здійсненої оцінки знаходить своє віддзеркалення у формулі
кримінально-правової кваліфікації, поняття якої можна сформулювати як
буквено-цифрове позначення статті (частини, пункту) КК, що підлягає
застосуванню в ситуації, яка оцінюється.
Наукою та практикою вироблено низку вимог до формули кримінальноправової кваліфікації, серед яких:
– якщо застосуванню підлягає стаття КК, яка не поділена на частини, слід
вказувати лише статтю (наприклад, ст. 117 КК України);
– якщо відповідна стаття поділена на кілька частин, слід вказати
відповідну частину цієї статті (наприклад, ч. 3 ст. 185 КК України);
– якщо частина статті містить пункти та частини, слід вказувати
відповідний пункт (пункти) та частину статті (наприклад п. 1 ч. 2 ст. 115 КК або
п. 1, 2 і 5 ч. 2 ст. 115 КК);
– формула кримінально-правової кваліфікації може містити посилання як
на положення Особливої, так і на приписи Загальної частин Кодексу. При
цьому порядок написання формули кримінально-правової кваліфікації такий: за
наявності (!) – спочатку здійснюється посилання на відповідний пункт, потім –
частину й, зрештою, – статтю Загальної частини, а потім, в аналогічній
послідовності, – на відповідні норми частини Особливої. Скорочення назв
пунктів, частин і статей допускається.
В літературі питання про юридичну природу добровільної відмови залишається дискусійним. Окремими науковцями добровільна відмова
розглядається як підстава звільнення від кримінальної відповідальності. Разом з тим, враховуючи, що у ч. 2 ст. 17 КК чітко зазначено, що
«особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця підлягає кримінальній відповідальності лише…» є підстави трактувати
це положення таким чином, що в інших випадках відповідальність виключається, а отже діяння вчинене до моменту добровільної відмови
злочином не визнається.
1

– посилання на статті Загальної частини, при необхідності, здійснюється
окремо щодо кожної із статей Особливої частини КК;
– при вчинені кримінального правопорушення особою одноособово чи
співвиконавстві кримінального правопорушення, а також при вчиненні
закінченого кримінального правопорушення, посилання на ст. 18, ч. 2 ст. 27, ч. 1
ст. 13 КК не потрібне;
– якщо має місце множинність кримінальних правопорушень, то формула
кваліфікації кожного з них має бути відокремлена крапкою з комою.
3. Стадії та етапи кримінально-правової кваліфікації.
Стадії та етапи кваліфікації кримінальних правопорушень – це певні
взаємопов'язані та послідовні процедурні ланцюжки здійснення кримінальноправової оцінки певних фактів об'єктивної дійсності.
Вони характеризуються наступними рисами:
– процес кримінально-правової кваліфікації – це лише частина
застосування кримінального закону;
– між окремими стадіями існує діалектичний взаємозв язок;
– усі стадії є рівноцінними;
– кваліфікація повинна пройти всі стадії;
– стадії кваліфікації включають в себе етапи , що є частинами стадій,
межами, які віддаляють одну стадію від іншої;
– кримінально-правова кваліфікація – це діяльність, у ході якої
вирішуються не лише питання матеріального кримінального права, але й
процесу.
Першої стадією здійснення кримінально-правової кваліфікації є стадія
впорядкування зібраних фактичних даних. Така стадія складається з
конкретних етапів:
– перший етап: загальний аналіз фактичних даних;
– другий етап: висунення версій кваліфікації;
– третій етап: початковий підбір кримінально-правової норми.

Другою стадією є стадія встановлення відповідності між ознаками
фактично вчиненого діяння та конкретною нормою КК України .
– перший етап: визначення виду кримінального правопорушення;
– другий етап: виявлення та співставлення ознак правової норми ознакам,
що характеризують фактично вчинене діяння;
– треті й етап: ви значенням стадії вчинення кримінального
правопорушення;
– четвертий етап: визначення ролі особи у вчиненні діяння, що перебуває
під оцінкою;
– п'ятий етап: установлення обставин, що усувають кримінальну
протиправність діяння.
Третьою, завершальною, стадією кримінально-правової кваліфікації є
стадія юридичного закріплення результатів кваліфікації. Її утворюють наступні
етапи:
– перший етап формулювання результаті кваліфікації в процесуальному
документі;
– другий етап мотивування кваліфікації в процесуальному документі.
Деталізуючи зазначене, можна констатувати, що на першій стадії
здійснення кримінально-правової кваліфікації здійснюється юридична оцінка
фактичних обставин справи. Для цього діяння, яке підлягає кримінальноправовій оцінці, «розкладається» за ознаками елементів складу кримінального
правопорушення (об’єкт, предмет, потерпілий, суспільно небезпечне діяння,
суспільно небезпечний наслідок, причиновий зв'язок між суспільно
небезпечним діянням і суспільно небезпечним наслідком, час, місце, спосіб,
знаряддя, засоби, обстановка, ознаки суб’єкта, форма та вид вини, мотив, мета,
емоційний стан особи) та з’ясовуються інші обставини, які можуть мати
кримінально-правове значення (причини з яких кримінальне правопорушення
не було доведено до кінця, наявність співучасників тощо). При цьому,
встановлюється не лише наявність чи відсутність таких ознак, а з’ясовується їх
фактичний зміст, формуються версії кваліфікації, обирається конкретна норма,

що найбільш підходить за ознаками до фактично вчиненого діяння.
На другій стадії здійснюється ґрунтовний аналіз відповідності ознак
обраної кримінально-правової норми ознакам фактично вчиненого
кримінального правопорушення (визначаються конкретні структурні частини
норми, застосовуються правила конкуренції). Крім цього, вчинене кримінальне
правопорушення аналізується під кутом зору різних положень Загальної
частини КК України на предмет визначення виду кримінального
правопорушення (злочин чи проступок), тяжкості злочину (якщо вчинене є
злочином), моменту його закінчення, наявності співучасті та обставин, що
виключають кримінальну протиправність вчиненого.
На третій стадії кваліфікація фактично набуває практичного втілення у
вигляді її фіксації та відповідного мотивування на шпальтах відповідних
процесуальних документів (письмовому повідомленні про підозру,
обвинувальному акті, вироку суду).
4. Функції кримінально-правової кваліфікації.
Функція – це головне призначення та спосіб реалізації чогось у чомусь.
Функції можуть визначати місце та роль чогось, його значення, а також форму
впливу на інші предмети, процеси, явища.
Функції кваліфікації кримінальних правопорушень поділяються у теорії
залежно від таких вихідних критеріїв:
– ступеня їхньої важливості;
– походження;
– сфери дії;
– змісту;
– юридичного значення.
Отож, залежно від ступеня важливості функції кваліфікації поділяються
на:
– основну, яка полягає у визначенні того, є вчинене діяння кримінальним
правопорушенням або ж ні. Така функція фактично допомагає встановити, чи

наявні в діянні, що піддано кримінально-правовій оцінці, ознаки злочину чи
кримінального проступку, або ж кримінальне правопорушення відсутнє.
– другорядні, які полягають у визначенні того, яке саме кримінальне
правопорушення вчинено з віднесення його до певного роду та виду
кримінально-протиправних посягань, встановлення ступеня тяжкості тощо.
Далі, залежно від свого походження функції кримінально-правової
кваліфікації поділяються на:
– первісні, за допомогою яких відбувається визначення кримінальноправової норми (норм), що визнає діяння злочином, кримінальним проступком
або дає йому іншу оцінку;
– похідні, які полягають в обґрунтуванні правильності вибору норми,
якою передбачено вчинене діяння, а також у юридичному оформленні та
закріпленні результатів кваліфікації.
Наступну групу функцій детерміновано залежно від сфери дії. Отже,
функції, що її утворюють поділяються на:
– внутрішні, тобто ті, що пов’язані з вирішенням питань матеріального
кримінального права;
– зовнішні, які характеризують призначення кваліфікації щодо суміжних
видів діяльності, інших галузей права.
Залежно від змісту виокремлюють наступну групу функції, яка
утворюється з:
– соціально-політичної функції, яка полягає в оцінці діяння з позицій
суспільних і державних інтересів;
– логічної функції, яка полягає в побудові силогізму, де більшим
посиланням буде норма закону, що регламентує відповідне діяння, меншим –
фактичні ознаки вчиненого діяння, а висновком – результат кваліфікації, тобто
констатація того, що скоєне підпадає під ознаки певної кримінально-правової
норми чи не містить таких ознак;
– гносеологічна, яка передбачає накопичення суспільно корисної
інформації;

– психологічна, яка полягає в тому, що конкретне завдання кваліфікації
вирішується у процесі мислення;
І, зрештою, залежно від юридичного значення функції кваліфікації
бувають чотирьох видів:
– правофіксувальна, що полягає в тому, що кваліфікація констатує факт
наявності чи, навпаки, відсутності відповідних правових відносин;
– правоконкретизаційна, завдяки якій кваліфікація забезпечує
піднормативне індивідуальне регулювання суспільних відносин;
– правовстановлювальна, що визначає кваліфікацію підставою для
визначення обсягу прав і обов’язків учасників процесу;
– кримінологічна, яка визначає, що кваліфікація є засобом запобігання
вчиненню кримінальних правопорушень і, водночас, умовою формування
правомірної поведінки.
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