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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРИ ПОРУШЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 

 
Досліджено наукові проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів і 

суддів на стадії порушення кримінальної справи. Висловлено пропозиції щодо адміністра-
тивно-правового вирішення проблеми дотримання строків при прийнятті рішення про по-
рушення або про відмову в порушенні кримінальної справи. 

Ключові слова: органи дізнання, слідчий, порушення кримінальної справи, відмова в 
порушенні кримінальної справи, стадії кримінального процесу. 

Исследуются научные проблемы совершенствования деятельности правоохраните-
льных органов и судей на стадии возбуждения уголовного дела. Высказываются предложе-
ния административно-правового решения проблемы соблюдения сроков при принятии ре-
шения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Ключевые слова: органы дознания, следователь, возбуждение уголовного дела, от-
каз в возбуждении уголовного дела, стадии уголовного процесса. 

We study scientific problems to improve law enforcement and judges at the stage of a 
criminal case, тheir position on the administrative and legal address compliance with the terms 
decision to breach or not to institute criminal proceedings. 

Keywords: the police, investigating a criminal case, the refusal to institute criminal 
proceedings, the stage of criminal proceedings. 
 
Своєчасне порушення кримінальної справи й досудове розслідування – одна з ефектив-

них умов виявлення та розкриття злочинів. На практиці таку перевірку в органах внутрішніх 


