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Анотація

Сьогоднішні зміни до кримінального процесуального закону України,
зумовлені системною інформатизацією держави, забезпечують модернізацію
судового провадження. Кримінальні процесуальні процедури частково
перейшли в електронний формат і доповнились спеціалізованим електронним
інструментарієм.
'Сучасне кримінальне судочинство України – це електронна комунікація
суб’єктів кримінального процесу, дистанційна участь у судовому засіданні,
електронна фіксація судового провадження тощо. Дослідження присвячене
актуальним теоретичним і прикладним питанням електронного кримінального
судочинства, вирішення яких дасть змогу якісно реформувати кримінальну
процесуальну діяльність, трансформувавши паперові процесуальні процедури
в електронний формат.
Монографія буде цікавою для наукових співробітників, викладачів, аспірантів
(ад’юнктів), докторантів, студентів ЗВО, сфера наукового пошуку яких поєднує
кримінальний процес та інформаційні технології.
Для практиків у монографії представлено, поряд з теоретичними
положеннями, що збагатять розуміння кримінального процесу загалом, також
методи вирішення актуальних проблемних питань застосування електронного
сегмента судового провадження, приклади використання електронн ої
фіксації процесуальних дій та рішень, методики спрощення кримінальної
процесуальної комунікації за допомогою електронних інформаційних систем.
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