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У Монографії викладено результати комплексного дослідження питань 
діяльності адвоката в стадії досудового розслідування. На основі аналізу наукових 
робіт вітчизняних і зарубіжних вчених, опрацювання законодавства та 
правозастосовної практики, здійснена спроба розкрити окремі аспекти адвокатської 
діяльності в стадії досудового розслідування у різні історичні періоди, визначено 
основні напрями наукової думки з урахуванням стану законодавства та проблем 
правозастооювної практики.

Охарактеризовано ґенезу правової регламентації діяльності адвоката в стадії 
досудового розслідування, висвітлено зв’язок політичних та соціально-економічних 
умов та його вплив на розвиток законодавства в контексті функціонування засади 
змагальності, як однієї з процесуальних гарантій забезпечення права на захист, 
отримання кваліфікованої правової допомоги.

Опрацьовано зарубіжний досвід правового регулювання діяльності адвоката в 
означеній стадії, правові позиції ЄСПЛ. Розкрито поняття та зміст захисту, як 
домінуючого виду адвокатської діяльності; сутність діяльності адвоката як 
представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, третьої 
особи щодо майна якої вирішується питання про арешт у контексті реалізації ними 
своїх процесуальних прав та захисту законних інтересів.

Проаналізовано сутність діяльності адвоката при наданні правової допомоги 
свідкові та обґрунтовано необхідність її удосконалення шляхом розширення 
процесуальних прав свідка щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, 
прокурора під час досудового розслідування.

Запропоновано й науково обґрунтовано окремі зміни й доповнення до чинного 
кримінального процесуального законодавства України з метою удосконалення 
діяльності адвоката в стадії досудового розслідування.

Монографічне дослідження буде корисним здобувачам ступеня вищої освіти 
бакалавра, магістра, доктора філософії юридичних факультетів вищих навчальних 
закладів, а також науковцям й практичним працівникам правоохоронним та судових 
органів, адвокатам та усім, хто цікавиться проблемами адвокатської діяльності.
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