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Анотація

У посібнику, з урахуванням останніх змін, що були внесені до Кримінального
кодексу України станом на 31 серпня 2013 року, розглядаються питання і
відповіді, які входять у програму навчальної дисципліни «Кримінальне право
України» і виносяться на семестрові заліки та іспити, а також державну
атестацію (державний іспит) з цієї дисципліни. Перелік літератури для
самостійної підготовки, що наданий у посібнику, сприятиме більш ґрунтовній
підготовці до наведених форм контролю знань.

Рекомендовано студентам, слухачам, курсантам вищих навчальних закладів II
— IV рівнів акредитації денної та заочної форм навчання, які здійснюють
підготовку за напрямком «Право» спеціальностями «Правознавство» та
«Правоохоронна діяльність». Посібник також може бути корисним
абітурієнтам юридичних вищих навчальних закладів і юридичних факультетів,
науковим і практичним працівникам.
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