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Анотація

Посібник є унікальним науково-практичним виданням, яке не має аналогів за
системно-структурним викладенням інформації про зміст Кримінального
кодексу України, усіх змін до нього, роз’яснень його норм Верховним Судом
України та Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, додаткових нормативних і роз’яснювальних матеріалів.
Розроблені автором шляхом аналітичної обробки інформації конкретизовані
постатейні покажчики, які включають у себе понад 4000 приписів,
дозволяють читачам швидко отримати необхідну інформацію без звернення
до інших джерел.  

Для суддів, прокурорів, слідчих та інших працівників правоохоронних органів,
адвокатів, інших практикуючих юристів, науковців, викладачів, аспірантів та
студентів юридичних вищих навчальних закладів і всіх інших осіб, яким
необхідна інформація про Кримінальний кодекс України та практику його
застосування.
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