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Анотація

Підручник підготовлений з урахуванням змін чинного законодавства та
відповідає навчальній програмі курсу дисципліни “Кримінально-виконавче
право”.   

Висвітлено порядок та умови виконання покарань в Україні на сучасному етапі
розвитку держави, загальні засади організації та здійснення діяльності
Державної кримінально-виконавчої служби України, розглянуто систему
міжнародних стандартів та правил у сфері поводження із засудженими та
проаналізовано зміст основних із них.  

Розрахований на студентів та викладачів юридичних вищих навчальних
закладів, практичних працівників кримінально-виконавчої системи та широкий
загал читачів, які цікавляться розглядуваною проблематикою.
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