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Анотація

Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми курсу з
«Кримінального права України» (Загальна та Особлива частини) з
урахуванням змін та доповнень, внесених до КК України станом на 1 лютого
2019 року. У ньому надаються стислі відповіді на питання, які виносяться на
курсові та державні іспити з цієї дисципліни.   

У підрядкових посиланнях до окремих статей КК наводяться посилання на
відповідні рішення Конституційного Суду України, постанови пленумів
Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ.   

У тексті посібника надаються посилання на релевантні правові позиції
Верховного Суду з питань, які були предметом його розгляду.   

Запропоновано перелік навчальної та монографічної літератури для
самостійної підготовки студентів до іспиту, написання курсових (контрольних)
робіт і наукових доповідей.  

Призначений для студентів (слухачів, курсантів) юридичних навчальних
закладів та юридичних факультетів усіх форм навчання.  

Може бути корисним абітурієнтам, аспірантам, науковим та практичним
працівникам, а також вступникам до магістратури при підготовці до
правничого ЗНО.
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