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Передмова

ПЕРЕДМОВА

З прийняттям у 2012 році Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК України) в історії розвитку 
кримінального процесу нашої країни відкрито нову сторінку, 
а чисельні зміни й доповнення, внесені до нього останнім 
часом, наочно свідчать про продовження реформування цієї 
сфери діяльності. Насамперед, зумовлено це тим, що ефективна 
протидія сучасним злочинним проявам вимагає від законодавця 
запровадження дієвої системи кримінальної юстиції, яка, з одного 
боку, дозволить гарантувати захист особи, суспільства й держави 
від кримінальних правопорушень, а з іншого – забезпечить 
швидке, повне та неупереджене розслідування та судовий розгляд.

Піднята проблематика набуває особливої актуальності у зв’язку 
з розширенням змагального процесу, наближенням національного 
законодавства до міжнародних і європейських правових 
стандартів кримінального судочинства, запровадженням низки 
нових правових дефініцій (сторони кримінального провадження, 
процесуальне керівництво та ін.) та процесуальних інститутів 
(повідомлення про підозру, судового контролю, угод та ін.), що, 
звісно, вплинуло на усталену практику проведення досудового 
розслідування. У зв’язку з цим, ефективна реалізація завдань 
кримінального провадження, закріплених у ст. 2 КПК України, не 
можлива без запровадження дієвих процесуальних механізмів 
проведення досудового розслідування, адже від якісного та 
своєчасного його здійснення залежить ефективність розгляду 
провадження по суті, а також застосування належної правової 
процедури до кожного учасника кримінального провадження. 

Тим часом, проаналізувавши статистичні дані Генеральної 
прокуратури України, доводиться констатувати той факт, що 
питома вага направлених до суду кінцевих процесуальних рішень 
кожного року суттєво коливається. Зокрема, у 2013 р. загалом 
до суду направлено 212 436 обвинувальних актів, клопотань 
про звільнення від кримінальної відповідальності, клопотань 
про застосування примусових заходів медичного та виховного 
характеру; у 2014 р. – 179 366; у 2015 р. – 167 963; у 2016 р. – 
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141 392; у 2017 р. – 181 056; у 2018 р. – 177 702. Одночасно із 
цим, також спостерігається тенденція щодо зростання кількості 
кримінальних проваджень, в яких не прийнято рішення про 
закінчення досудового розслідування, зокрема: у 2013 р. – 
332 291; у 2014 р. – 337 319; у 2015 р. – 167 963; у 2016 р. – 
141 392; у 2017 р. – 335 779; у 2018 р. – 303 6041. Наведена 
статистика є тим індикатором, котрий наочно вказує на дефекти 
правового регулювання досудового розслідування, що, звісно, 
негативно позначається на досягненні завдань кримінального 
провадження. Відтак, актуальність дослідження правового 
регулювання досудового розслідування знаходить свій прояв у 
кількох взаємопов’язаних аспектах, які висвітлюють порушену 
проблематику в різних площинах, що надає роботі більш 
комплексний характер.

Соціальний аспект пов’язаний із пріоритетністю захисту особи, 
суспільства й держави від кримінальних правопорушень, охороною 
прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 
провадження. Це, в свою чергу, вимагає перегляду усталених 
підходів до правового регулювання досудового розслідування, 
підвищення його якості, формування нових вимог, які мають 
відповідати європейським стандартам у цій сфері діяльності.

Аксіологічний аспект полягає в розумінні соціальної цінності 
досудового розслідування як стадії кримінального провадження, 
яка з часу прийняття чинного КПК України зазнала істотних змін у 
правовому регулюванні, що й зумовлює необхідність змістовного 
переосмислення догматичних уявлень про його сутність, 
значення, регламентацію загальних положень тощо.

Нормативно-правовий аспект піднятої проблематики 
зумовлений необхідністю перегляду низки законодавчих положень 
з питань правового регулювання досудового розслідування, які 
раніше не піддавалися системному дослідженню або ж вивчалися 
фрагментарно. Більш того, виникає потреба у виявленні 
неузгодженостей, суперечностей і прогалин, що містяться в КПК 
України з піднятого питання, а також розроблення на цій основі 
відповідних пропозицій з удосконалення його положень.
1 Звіт Генеральної прокуратури України про зареєстровані кримінальні 
правопорушення та результати їх досудового розслідування за 2013–2018 рр. URL:  
https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html.
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Передмова

Правозастосовний аспект обумовлений необхідністю 
формування рекомендацій щодо ефективного та одноманітного 
правозастосування положень КПК України в частині правового 
регулювання досудового розслідування.

Таким чином, викладене вище свідчить про необхідність 
вирішення науково-прикладної проблеми, яка полягає в 
розробленні теоретичних і практичних питань правового 
регулювання досудового розслідування.

На завершення хочу висловити щиру подяку й глибоку пошану:
науковому консультанту доктору юридичних наук, доценту 

Володимир Геннадійович Уварову – за його постійну підтримку 
моїх наукових пошуків;

рецензентам монографії: професорам Л. Д. Удаловій, О. О. Юхну 
та К. О. Чаплинському – за їх цінні поради, висловлені зауваження, 
побажання та доброзичливу критику;

провідним вченим-процесуалістам, юристам, практикам: 
О. Ю. Татарову, М. А. Погорецькому, О. В. Капліній, С. С. Чернявському, 
А. В. Столітньому, Л. М. Лобойко, В. Т. Нору, І. В. Гловюк, В. В. Назарову 
та іншим, за їх постійні наукові розвідки щодо формування шляхів 
удосконалення правового регулювання досудового розслідування.

На додаток, особливі та безмежні слова подяки висловлюю 
своїй родині за їх щиру підтримку, терпіння і натхнення, адже 
саме вони надавали впевненість у моєму потенціалі і тим самим 
спонукали до власного розвитку.

З повагою,
В.Г. Дрозд
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