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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

В сучасній Україні продовжується важкий процес побудови 
правової держави, відбувається переосмислення цінностей та 
значення багатьох правових інститутів і механізмів. Одним 
із головних напрямів розвитку вітчизняної правової систе-
ми проголошений пріоритет людської особистості, її прав і 
свобод, що знайшло закріплення в Конституції України. Цей 
фундаментальний принцип по-новому розставив акценти в 
розвитку конституційного, кримінального, кримінально-про-
цесуального та інших галузей законодавства.

Але формальне проголошення прав і свобод не має суттє-
вої практичної значимості без наявності правового механізму 
забезпечення цих прав і свобод, без розвиненої системи юри-
дичних та конституційних гарантій їх реалізації.

Нині в Україні набирає силу новий виток судово-правової 
реформи, реформи кримінальної юстиції зокрема, ведеться 
інтенсивна робота щодо підготовки та прийняття нового Кри-
мінально-процесуального кодексу, Закону України про адво-
катуру. У цьому зв’язку актуальним є більш поглиблене до-
слідження кримінально-процесуальних функцій, а у їх складі 
функції захисту в кримінальному судочинстві, ролі адвоката-
захисника при здійсненні захисту в кримінальних справах.

Цій проблематиці з позицій структурної побудови кримі-
нального судочинства, утвердження принципів змагальності 
та забезпечення обвинуваченому права на захист присвячу-
вали свої праці чимало науковців. У юридичній літературі до-
революційного періоду категорія функції захисту досконало 
розроблялась С.І. Вікторським, Л.Є. Владимировим, В.П. Да-
невським, О.Ф. Кістяківським, В.К. Случевським, Д.Г. Таль-
бергом, І.Я. Фойницьким. За радянські часи вагомий доробок 
у розвиток вчення про функцію захисту внесли О.Д. Бойков, 
П.С. Елькінд, З.З. Зіннатуллін, О.М. Ларін, Я.О. Мотовілов-
кер, Н.Н. Полянський, Ю.І. Стецовський, М.С. Строгович, 
Ф.Н. Фаткуллін, Д.П. Фіолевський. В незалежній Україні нею 
переймалися С.А. Альперт, А.М. Бірюкова, Т.В. Варфоломеє-
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ва, Я.П. Зейкан, Т.В. Корчева, П.М. Маланчук, Н.М. Обрізан, 
А.М. Тітов, О.О. Чепурний, О.Г. Яновська, Ю.П. Янович та ін.

Однак треба визнати, що ряд правових, теоретичних та 
прикладних проблем, пов’язаних із змістом та реалізацією 
кримінально-процесуальної функції захисту в кримінально-
му судочинстві, залишаються до цих пір дискусійними, недо-
статньо глибоко вивченими, а то й взагалі не дослідженими.

У монографії зроблена спроба комплексного висвітлення 
цих проблем. При цьому розглянута генеза функції захисту 
в кримінально-процесуальній науці, праві та практиці його 
застосування на теренах України з середини ХІХ сторіччя 
минулого тисячоліття до сьогодення, розкрито зміст дано-
го поняття в цілому та його структурних елементів, вперше 
у вітчизняній процесуальній теорії досліджено предмет за-
хисту в кримінальній справі та його види, інститут адвокат-
ського розслідування та його реалізацію при провадженні 
кримінальної справи, а також питання логіки і аргументації 
в діяльності адвоката-захисника. По мірі можливості ключо-
ві проблеми права та процесу розглянуті з позицій норм між-
народного права та у порівняльно-правовому аспекті (Росія, 
Франція, ФРН, США, Англія).

Щиро дякую усім за цінні фахові поради та критичні заува-
ження, висловлені на перше видання роботи. Усі вони мною 
тут враховані. Буду радий новим зауваженням, побажанням 
та конструктивній критиці, які також прийму із вдячністю і 
врахую в майбутньому.
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