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ПЕРЕДМОВА
Кримінальний процес України – це одна із основних, фундаментальних та базових юридичних дисциплін у підготовці висококваліфікованих спеціалістів-юристів вищих навчальних закладах. Її призначення – надати можливість здобувачам ступеня вищої освіти отримати
необхідну інформацію про те, як має здійснюватися кримінальне провадження.
Прийнятий 13 квітня 2012 року Кримінальний процесуальний кодекс України постійно удосконалюється.
Станом на початок 2020 року законодавець розробив численні зміни
та доповнення до кримінального процесуального законодавства, які
стосуються: здійснення досудового розслідування кримінальних проступків, проведення та фіксування окремих видів слідчих (розшукових)
дій, порядку обчислення строків досудового розслідування, здійснення
спеціального досудового розслідування та судового провадження тощо.
Ці зміни обумовили необхідність оновлення навчального посібника
«Кримінальний процес України у питаннях і відповідях».
У Загальній частині навчального посібника розглядаються такі основні питання: поняття, суть і завдання кримінального процесу, джерела кримінального процесуального права, засади, суб’єкти кримінального провадження, докази та доказування у кримінальному процесі,
відшкодування шкоди, процесуальні строки і витрати, заходи забезпечення кримінального провадження.
В Особливій частині розглядаються стадії кримінального процесу та
приділяється увага слідчим (розшуковим) діям, особливим порядкам
кримінального провадження та основним положенням міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження.
Навчальний посібник підготовлений у межах чинного кримінального процесуального законодавства України із врахуванням положень Закону України від 22 листопада 2018 року «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування
окремих категорій кримінальних правопорушень», який набуває чинності 1 липня 2020 року.
Це навчальне видання допоможе здобувачам ступеня вищої освіти
під час підготовки до складання заліків та іспитів із зазначеної навчальної дисципліни та може стати у нагоді практичним працівникам (слідчим, детективам, працівникам прокуратури, суду, адвокатам) а також
науковцям і викладачам.
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