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Анотація

Пропонований підручник являє собою унікальну працю – фундаментальний
системний курс кримінально-процесуального права нового тисячоліття,
підготовлений з урахуванням прецедентної практики Європейського суду з
прав людини, сучасних законодавчих та інших нормативних актів станом на  1
лютого 2021 року.   

У підручнику відповідно до програми курсу кримінально-процесуального
права України з урахуванням змін до Конституції України 2016 та останніх
законодавчих новел подано аналіз сучасного стану
кримінально-процесуального законодавства, розглянуто актуальні проблеми
кримінально-процесуальної науки.  

Значної уваги надано розгляду питань верховенства права та інших принципів
кримінального процесу, удосконалення статусу слідчих та детективів,
процесуальної форми кримінального провадження, забезпечення
недоторканності сфери приватного життя людини, проблем доказового права,
провадження слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, застосуванню
домашнього арешту, заочного провадження, діяльності суду присяжних,
інституту судових дебатів, проблем забезпечення справедливого правосуддя,
реабілітації осіб, незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності.
Внесені пропозиції щодо удосконалення процесуального законодавства та
практики його застосування.  

Підручник є переможцем ХІ-го міжвузівського конкурсу «Кращі наукові,
навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» у
номінації «підручники. Розрахований на студентів, магістрантів, слухачів і
курсантів вищих юридичних навчальних закладів, що навчаються за
спеціальністю «Право», «Міжнародне право» та «Правоохоронна діяльність».  

Він буде слушним помічником як тим, хто засвоює ази
кримінально-процесуального права, так і тим, хто прагне до поглибленого
вивчення кримінального процесу, аспірантам, докторантам, а також
практичним працівникам правоохоронних та правозахисних органів, слідчим,
детективам, суддям, адвокатам, прокурорам, судовим виконавцям і
секретарям, іншим працівникам, які мають справу із застосуванням норм
кримінально-процесуального права.
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