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Анотація

Пособие содержит примерный перечень вопросов, выносимых на зачет по
учебному курсу «Судебный контроль в ходе досудебного расследования в
уголовном производстве», краткое изложение ответов на них с учетом
действующего законодательства Украины по состоянию на 1 января 2016

Цель пособия, который предлагается студентам, заключается в оказании
методической помощи в получении знаний по учебному курсу,
ориентировании в уголовном процессуальном законодательстве Украины,
регулирующего судебно-контрольную деятельность суда в ходе досудебного
расследования, и учебном ма теали, успешной сдаче зачета по учебной
дисциплине как итогового контроля знаний студентов.

Для студентов заочной формы обучения, готовятся к сдаче зачета, а также
студентов, курсантов, слушателей юридических учебных заведений, которые
составляют курсовые экзамены.
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