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Анотація

У монографії проведено комплексне дослідження проблем призначення,
використання висновків ревізії у кримінальному процесі, генезису
законодавства у цій сфері. У книзі сформульовані нормативно-правові,
методичні пропозиції та рекомендації, що спрямовані на усунення
законодавчих обмежень призначати й проводити ревізії, а також, що мають на
своїй меті забезпечити удосконалення взаємодії правоохоронних органів з
органами Держаудитслужби на всіх стадіях проведення ревізії у
кримінальному провадженні.
Монографія може бути корисною для науковців і студентів, суддів,
працівників правоохоронних органів, адвокатів, юристів-практиків.
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