
ЗМІСТ

Кримінально-виконавче
право (відповіді на
екзаменаційні питання та
питання до практичних
занять)

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/kriminalno-vikonavche-pravo-%28vidpovidi-na-ekzamenaciyni-pitannya-ta-pitannya-do-praktichnikh-zanyat%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%28%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%29
https://jurkniga.ua/kriminalno-vikonavche-pravo-%28vidpovidi-na-ekzamenaciyni-pitannya-ta-pitannya-do-praktichnikh-zanyat%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%28%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%29
https://jurkniga.ua/kriminalno-vikonavche-pravo-%28vidpovidi-na-ekzamenaciyni-pitannya-ta-pitannya-do-praktichnikh-zanyat%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%28%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%29
https://jurkniga.ua/kriminalno-vikonavche-pravo-%28vidpovidi-na-ekzamenaciyni-pitannya-ta-pitannya-do-praktichnikh-zanyat%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%28%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%29
https://jurkniga.ua/kriminalno-vikonavche-pravo-%28vidpovidi-na-ekzamenaciyni-pitannya-ta-pitannya-do-praktichnikh-zanyat%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%28%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%29
https://jurkniga.ua/kriminalno-vikonavche-pravo-%28vidpovidi-na-ekzamenaciyni-pitannya-ta-pitannya-do-praktichnikh-zanyat%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%28%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%29


Анотація

В учебном пособии рассмотрены базовые теоретические положения науки
уголовно-исполнительного права, освещены динамику внесения изменений в
действующее уголовно-исполнительного законодательства и их влияние на
уголовно-исполнительную деятельность. В пособии раскрыты основные
понятия, употребляемые в Уголовно-исполнительном кодексе Украины,
отражен порядок выполнения всех видов наказаний. Учебное пособие
структурно и по содержанию соответствует программе учебной дисциплины
«Уголовно-исполнительное право», раскрывает все вопросы программы с
учетом результатов продолжающегося реформирования
уголовно-исполнительного законодательства.  

Для студентов и преподавателей высших юридических учебных заведений и
факультетов, слушателей курсов повышения квалификации, работников
Государственной уголовно-исполнительной службы и других
правоохранительных органов.
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