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Анотація

У монографії пропонується концептуальна модель оптимізації процесу
виконання кримінальних покарань. Досліджено сучасний стан теорії та
практики здійснення цієї діяльності, структурно-функціональну та змістовну
складові діяльності органів і установ виконання покарань. Визначено основні
елементи процесу оптимізації виконання покарань. Проаналізовано порядок
оцінки ефективності діяльності структурних підрозділів Державної
кримінально-виконавчої служби України та її критерії. Висвітлено питання
оптимізації діяльності органів і установ виконання покарань відповідно до
поставлених перед ними цілей та запропоновано її теоретико-прикладну
модель.

Для науковців, викладачів, аспірантів, пошукувачів, студентів юридичних
навчальних закладів і працівників органів і установ виконання покарань.
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