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Анотація

У навчальному посібнику розглянуто базові теоретичні положення науки
кримінально-виконавчого права, висвітлено динаміку внесення змін до
чинного кримінально-виконавчого законодавства та їх вплив на
кримінально-виконавчу діяльність. У посібнику розкриті основні поняття, що
вживаються у Кримінально-виконавчому кодексі України, висвітлено порядок
виконання всіх видів покарань.

Навчальний посібник структурно і за змістом відповідає програмі навчальної
дисципліни «Кримінально-виконавче право», розкриває всі питання програми
з урахування результатів триваючого реформування
кримінально-виконавчого законодавства.

Для студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів і
факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, працівників Державної
кримінально-виконавчої служби та інших правоохоронних органів.
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