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Анотація

Посібник містить зразковий перелік питань, що виносяться на іспит з
навчального курсу «Кримінальний процес», короткий виклад відповідей на
них із врахуванням чинного законодавства України станом на 1 січня 2018 р.
Мета посібника, який пропонується студентам, полягає у наданні методичної
допомоги в отриманні знань з навчального курсу кримінального процесу,
орієнтуванні в кримінальному процесуальному законодавстві України та
навчальному матеріалі, успішному складанні іспиту з кримінального процесу
як підсумкового контролю знань студентів.  

Для студентів усіх форм навчання, які готуються до складання іспиту, а також
студентів, курсантів, слухачів юридичних навчальних закладів, які складають
курсові іспити.
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