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Анотація

У виданні містяться наукові праці доктора юридичних наук, професора,
завідувача кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, академіка Національної академії
правових наук України М. І. Панова, присвячені проблемам методології науки
кримінального права.
У добірку ввійшли праці, опубліковані автором у різні роки й у різних наукових
виданнях, які недостатньо відомі і не завжди доступні сучасному читачеві.
Твори публікуються мовою оригіналу.
Розраховано на аспірантів, викладачів, науковців і всіх, хто цікавиться
питаннями кримінального права, а також проблемами методології юридичної
науки.
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