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ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ 

ДІЗНАННЯ 

 

КПК України встановлює диференційовані строки дізнання: з дня 
повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути 
закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про 
підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в 
порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 КПК України; 2) 

протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або 
необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення 
кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі 
повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо 
особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, 
передбаченому частиною другою статті 2984 КПК України; загальний строк 
досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня 
повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у 
виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої ст. 219 
КПК України. У разі необхідності проведення додаткових слідчих і 
розшукових дій строк дізнання може бути продовжений прокурором до двох 
місяців. Про продовження строку дізнання прокурор виносить постанову (ч. 
1 ст. 2985 КПК України).  

Якщо врахувати положення ст. 214 КПК України, яка передбачає 
можливість проведення процесуальних дій стосовно кримінальних проступків 
до внесення відомостей до ЄРДР, то строки дізнання виглядають наступним 
чином: 

1) етап до внесення відомостей до ЄРДР – не більше 24 годин після 
подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або 
після самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть 
свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 

2) етап після внесення відомостей до ЄРДР та до повідомлення про 
підозру / затримання – строк у ст. 219 КПК України не передбачений, отже, 
застосовуються положення ст. 28 КПК України щодо розумності строків; 
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3) етап після повідомлення про підозру / затримання - протягом 
сімдесяти двох годин; протягом двадцяти діб; протягом одного місяця; двох 
місяців з дня повідомлення особі про підозру.  

І саме диференціація строків після повідомлення про підозру / 
затримання викликає найбільше запитань. 

По-перше, як видається, первинним є строк - протягом сімдесяти двох 
годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального 
проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною 
четвертою статті 2982 КПК України. Проте, невирішеним є питання стосовно 
того, чи слід його продовжувати до 20 діб / одного місяця, чи «обрання» 
строку дізнання є автоматичним, залежно від того, чи визнав підозрюваний 
вину / є неповнолітнім / на думку дізнавача або прокурора є потреба 
проводити додаткові слідчі (розшукові) дії / є клопотання про залучення 
експерта.  

По-друге, зауваження викликає техніко-юридичне оформлення правил 
продовження строків. Частина 2 ст. 294 КПК України вказує: «2. Якщо 
внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове 
розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального 
проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої 
статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у 
межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього 
Кодексу». Тобто до двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у 
вчиненні кримінального проступку може бути продовжено строк у (1) 72 
години (п. 1 ч. 3 ст. 219 КПК України) та у (2) протягом 20 діб (п. 2 ч. 3 ст. 
219 КПК України). Незрозуміло, чому відсутнє посилання на можливість 
продовження строку, передбаченого п. 3 (п. 1 ч. 3 ст. 219 КПК України) – 

«протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення 
експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 2984» КПК 
України. 

По-третє, як слушно зазначає Т.О. Кузубова, відповідно до положень п. 
1 ч. 4 ст. 219, ч. 2 ст. 219 КПК України строк дізнання може бути продовжено 
прокурором до 1 місяця якщо внаслідок складності провадження його 
неможливо закінчити в строк 72 години або 20 діб. Поряд з тим, у 
положеннях ч. 1 ст. 298-5 КПК України закріплено, що строк дізнання може 
бути продовжений прокурором до 30 днів у разі необхідності проведення 
додаткових слідчих і розшукових дій. По-перше, дещо різні підстави 
продовження строків дізнання. Складність кримінального провадження 
визначається з урахуванням кількості підозрюваних, кримінальних 
правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки 
процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо 
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(п. 1 ч. 3 ст. 28 КПК України). В свою чергу, необхідність проведення 
додаткових слідчих (розшукових) дій може характеризувати кримінальне 
провадження, як складне, але не завжди. Поряд з тим, слід констатувати, що 
таке оціночне поняття як «складність кримінального провадження» є, як 
правило, ширшим ніж така умова як «необхідності проведення додаткових 
слідчих (розшукових) дій». До того ж, ця умова - «необхідність проведення 
додаткових слідчих (розшукових) дій» - є однією з підстав застосування 
такого «початкового» строку проведення дізнання як 20 діб. Другою 
невідповідністю положень п. 1 ч. 4 ст. 219, ч. 2 ст. 219 КПК України 
положенням ч. 1 ст. 298-5 КПК України є той факт, що строки 1 місяць і 30 
днів це різні строки, адже у 7 з 12 місяців у році 31 день, а у грудні - 28 днів і 
раз на чотири роки у грудні - 29 днів [1, c. 61-62].  

По-четверте, у ч. 1 ст. 2985 КПК України застосоване формулювання «У 
разі необхідності проведення додаткових слідчих і розшукових дій», хоча 
прийнятним терміном, який застосовується по усьому тексту КПК України, є 
«слідчі (розшукові) дії». Крім того, «перебіг строку дізнання зупиняється у 
випадку, передбаченому статтею 280 цього Кодексу» (ч. 3 ст. 2985 КПК 
України), проте, у ст. 280 КПК України вказано чотири випадки (а точніше - 
підстави) для зупинення досудового розслідування після повідомлення особі 
про підозру. 

Отже, строки дізнання визначені юридично невизначено. У зв’язку з 
цим вже є пропозиції щодо їх уточнення [1, c. 62-63].  

Отже, задля усунення виділених недоліків у регламентації строків 
дізнання, ч. 4 ст. 219 КПК України слід викласти у редакції:  

«4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, 
передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний 
строк досудового розслідування не може перевищувати: 

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку». 

Частину 2 ст. 294 КПК України викласти у редакції: 
«2. Якщо внаслідок складності провадження, у тому числі у зв’язку із 

необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та інших 
процесуальних дій, неможливо закінчити досудове розслідування з дня 
повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку 
(дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1, 2 та 3 частини третьої статті 219 
цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах 
строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу». 

 Частини 1 та 3 ст. 2985 КПК України викласти у редакції: 
«1. За умови, передбаченої частиною 2 статті 294 цього Кодексу, строк 

дізнання може бути продовжений прокурором до двох місяців. Про 
продовження строку дізнання прокурор виносить постанову. 
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… 

3. Перебіг строку дізнання зупиняється у випадках, передбачених 

статтею 280 цього Кодексу». 
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ОБСТАНОВКА Й УМОВИ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВА 

У СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: НАУКОВІ ДИСКУСІЇ ТА РЕАЛІЇ 
ПРАКТИКИ 

 

Аналіз наукових праць криміналістичної спрямованості показав, що в 
криміналістичній науці існує два підходи до розуміння обстановки злочину. 

У вузькому сенсі – це обстановка місця події (злочину), що виступає як 
сукупність об’єктів матеріального світу, яка відображає інформацію відносно 
скоєного злочину. Натомість, В. А. Динту справедливо зауважує, що такий 
підхід звужує можливості вивчення досліджуваного питання, оскільки 
приймає за вихідну величину тільки відображені в об’єктивній реальності 
матеріальні складові події вчинення злочину і лишає поза увагою значимі 
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