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Анотація

В учебнике на основании Уголовного кодекса Украины 2001 г., Достижений
науки уголовного права и с учетом судебной практики освещаются основные
вопросы Особенной части уголовного права Украины. В пятом издании
учебника учтены изменения и дополнения в УК Украины, которые произошли
за период с 2001г. До 1 марта 2015, положения других нормативно-правовых
актов, а также решения Конституционного Суда Украины, постановления,
выводы и решения Верховного Суда Украины и Высшего
специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и
уголовных дел.  

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших юридических учебных
заведений, а также научных и практических работников. 
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