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Анотація

Підручник підготовлено відповідно до нового Кримінального процесуального
кодексу України з урахуванням нових підходів до розуміння сутності
кримінального провадження, його завдань та побудови, визначення правового
статусу його учасників, усвідомлення нормативного змісту загальних засад
кримінального провадження. У підручнику врахована практика Європейського
суду з прав людини, правові позиції Конституційного Суду України та новітня
правозастосовна практика.  

Підручник відповідає програмі навчального курсу «Кримінальний процес».  

Для студентів, аспірантів, слухачів і курсантів юридичних навчальних
закладів, викладачів, учених-правознавців, а також практичних працівників –
суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів.
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