ЗМІСТ

НПК Кримінального кодексу
України.

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

Анотація

Станом на 5 вересня 2017 року.
У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз
положень Кримінального кодексу України з урахуванням останніх змін і
доповнень станом на 05.09.2015 року. В процесі підготовки коментаря автори
намагались зробити акцент саме на практичному аспекті застосування норм
Кримінального кодексу України з урахуванням особливостей тієї сфери
суспільних відносин, якої вони стосуються.
Видання розраховано на суддів, працівників правоохоронних органів,
практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних
спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться
питаннями правового регулювання в галузі кримінального законодавства в
Україні.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ
КОМЕНТАР

КРИМІНАЛЬНОГО
КОДЕКСУ УКРАЇНИ
За загальною редакцією
доктора юридичних наук, професора,
Литвинова Олексія Миколайовича
СТАНОМ НА 5 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ

Київ
«Центр учбової літератури»
2017

УДК 343.2(477)
ББК 67.408(4Укр)
Н 34

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [текст] /

Н 34 За заг. ред. Литвинова О. М. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 528 с.
ISBN 978-611-01-0906-2

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень
Кримінального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на
5 вересня 2017 року.
В процесі підготовки коментаря автори намагались зробити акцент саме на практичному аспекті застосування норм Кримінального кодексу України з урахуванням особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.
Видання розраховано на суддів, працівників правоохоронних органів, практикуючих
юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних
закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання в галузі кримінального законодавства в Україні.
УДК 343.2(477)
ББК 67.408(4Укр)

ISBN 978-611-01-0906-2

© Центр учбової літератури, 2017.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
Бєляков Костянтин Іванович — д.ю.н., професор, завідувач наукового відділу правових проблем інформаційної діяльності НДІ інформатики і права НАПрН України
Білодід Ігор Миколайович — к.ю.н. заступник начальника відділу забезпечення державного обвинувачення у регіоні управління підтримання державного обвинувачення в суді прокуратури Харківської
області
Грицаченко Вадим Вікторович — к.ю.н., доцент, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій у діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Дрозд Альона Вікторівна — слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції
в м. Києві
Ігнатенко Володимир Васильович — к.ю.н., доцент, адвокат, старший викладач кафедри правознавства факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
Левченко Андрій Миколайович — к.ю.н. помічник судді Харківського апеляційного адміністративного суду
Лошицький Михайло Васильович — д.ю.н., професор, ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, полковник міліції
Мілова Тетяна Миколаївна — к.ю.н., доцент кафедри правознавства Кіровоградського державного
педагогічного університету ім. В. Винниченка
Негодченко Олександр Володимирович — д.ю.н., професор, заслужений юрист України, ректор
Дніпропетровського гуманітарного університету
Обушенко Олександр Миколайович — д.ю.н., професор, проректор Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
Олефір Віктор Іванович — д.ю.н., професор, академік НАПрНУ, проректор з наукової роботи Університету «Україна», завідувач кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту
права та суспільних відносин Університету «Україна»
Пахомов Володимир Васильович — д.ю.н., доцент завідувач кафедри судочинства та міжнародного
права Сумського державного університету
Порощук Петро Петрович — к.ю.н., суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області
Рамазанова Уляна Василівна — к.ю.н., науковий співробітник НАВС
Сахнюк Сергій Володимирович — к.ю.н., доцент, адвокат, доцент кафедри кримінального права та
процесу Київського університету права НАН України
Сийплокі Микола Васильович — к.ю.н, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та міжнародного кримінального права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ступник Ярослав Валерійович — к.ю.н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та міжнародного кримінального права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Таран Тетяна Григорівна — адвокат Київської обласної спілки адвокатів
Шопіна Ірина Миколаївна — д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ України

3

ВСТУПНЕ СЛОВО

Кримінальне законодавство України наразі представлено у Кримінальному кодексі
України. Він складається з Загальної та Особливої частин. У Загальній частині представлено норми загального значення, які визначають основи кримінальної відповідальності,
дають поняття злочину, називають види покарання за злочини та ін. В Особливій частині
Кодексу визначається кримінальна відповідальність за окремі злочини. Норми Особливої
частини можна застосовувати лише на базі Загальної частини КК.
Сучасною кримінально-правовою реформою в Україні передбачено на майбутнє створення Закону України «Про кримінальну відповідальність» – двох законодавчих актів, що
встановлюють кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України та Закон України про кримінальні проступки). Застосування закону про кримінальну відповідальність
за аналогією не здійснюється.
У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кримінального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на травень
2017 року. В процесі підготовки коментаря автори намагались зробити акцент саме на
практичному аспекті застосування норм Кримінального кодексу України з урахуванням
особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.
Видання розраховано на суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих
навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання в галузі кримінального законодавства в Україні.
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