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слідчого судді, суду. Також у  новому КПК України запроваджено нову концепцію 
порядку застосування запобіжних заходів, зокрема реалізовано принцип 
змагальності сторін через участь підозрюваного, обвинуваченого, захисника під 
час вирішення судом питання про застосування запобіжних заходів, а також 
наділення їх відповідними процесуальними правами. 
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ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 

Строк порушення кримінальної справи відіграє вагому роль в подальшому 
ході виявлення правопорушення. Завдяки своєчасному реагуванні на відхилення 
від встановлених норм права, що підлягають відповідальності за кримінальним 
правом, стає можливим уникнення більш тяжких наслідків як для потерпілих, так і 
для правопорушника. Для цього було зроблено багато змін у кримінальний процес, 
що знайшли своє відображення у недавно запровадженому в життя 
Кримінальному Процесуальному кодексі України ( далі КПК). 

Проаналізувавши стадію початку досудового розслідування за новим КПК 
необхідно зазначити, що вона неухильно відрізняється від стадії раніше чинного 
Кримінально-Процесуального Кодексу України. Для детальнішого порівняння 
потрібно навести основні положення чинного нормативного акту та того, що 
втратив чинність.[3] 

Відповідно ст.214 КПУ зазначає, що слідчий, прокурор невідкладно, але не 
пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення 
правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела 
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обставин, що можуть свідчити про вчинення правопорушення, зобов’язаний 
внести відомості до Єдиного реєстру (далі Реєстр) досудових розслідувань та 
розпочати розслідування. Відразу після внесення даних починається досудове 
розслідування, початок його до внесення даних до Реєстру тягне за собою 
відповідальність встановлену законом. Але існують 

виключення із норми уразі неможливості внесення даних,а також коли 
правопорушення вчиняється на морському чи річковому судні, що перебуває за 
межами України, в такому разі розслідування починається негайно, а дані 
вносяться при першій можливості. Законодавчо встановлені дані, що вносяться до 
реєстру. Якщо дані вносить слідчий, він невідкладно у письмовій формі 
повідомляє прокурора про початок досудового розслідування, підставу початку 
розслідування та інші дані встановлені законом. У разі реєстру прокурором, він 
зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, передати справу за 
підслідністю.[1] 

Вище зазначені дії вкрай відрізняються від процесу встановленого в 
Кримінально-Процесуальному Кодексі що втратив чинність: статтею 98 зазначено, 
що досудове розслідування починається після порушення справи (порушення 
справи виконують прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя після винесення 
рішення в триденний строк після надходження заяви про правопорушення) коли 
прокурор направляє справу для провадження досудового слідства або дізнання. 
Також важливою відмінністю є те, що компетенція проведення досудового 
розслідування поділяється на відповідні органи: слідчий починає досудове 
слідство, а орган дізнання починає дізнання.[2] 

Проблемою новели КПК є те, що при надмірному надходженні заяв, чи 
самостійному виявленні правопорушення, досить складно внести всі справи в 
один Реєстр, для початку досудового розслідування. Безліч справ, які потім після 
проведення розслідування можуть знайти своє відображення в складі інших 
правопорушень ( не кримінальних), що призводить до втрати часу. 

На основі вище зазначеного можна зробити висновок, що чинний КПК 
спростив порядок початку досудового розслідування, тим самим законодавчо 
встановив, що лише внесення даних до Єдиного реєстру є підставою проведення 
досудового розслідування. Що можна розглядати як з позитивної сторони, так і з 
негативної. Позитивним є те, що з’явилася гарантія розгляду кожної справи, а 
негативним, на нашу думку,-спрощений порядок порядок перевірки факту скоєння 
злочину. 
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