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1. Опис навчальної дисципліни 

 

1. Шифр і назва галузі знань  08 Право 

2. Код і назва спеціальності  081 Право 

3. Назва спеціалізації  Немає 

4. Назва дисципліни  Кримінальне право в сучасному вимірі  

5. Тип дисципліни  вибіркова 

6. Код дисципліни  ВК 4 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

 третій 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

 доктор філософії 

9. Курс / рік навчання  другий 

10. Семестр  третій 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

 4 / 120 

 2) денна / заочна форма 

навчання: 

  

 аудиторні заняття (годин)  20 

 % від загального обсягу  16,7 

 лекційні заняття (годин)  12 

 % від обсягу аудиторних 

годин 

 60 

 семінарські (практичні) 

заняття (годин) 

 8 

 % від обсягу аудиторних 

годин 

 40 

 самостійна робота (годин)  100 

 % від загального обсягу  83,7 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять  1,0 

 самостійної роботи  4,0 
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12. Форма семестрового 

контролю 

–   екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – ОК1 Філософія науки, ОК2 Тлумачення 

нормативно-правових актів;  ОК5 

Юридична техніка; ОК6 Методологія 

наукових досліджень у галузі права. 

 2) супутні дисципліни – ВК5 Теорія та практика  кримінального 

судочинства; ВК6 Проблеми 

криміналістики та судово-експертної 

діяльності. 

 3) наступні дисципліни – ВК 17 Проблеми кримінології. 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Навчальна дисципліна «Кримінальне право у сучасному вимірі» забезпечує досягнення 

таких результатів навчання, передбачених освітньо-науковою програмою «Доктор філософії з 

права»: 

РН-8. Демонструвати розуміння теоретичних основ, термінології та практики професійної 

діяльності в галузі права. 

РН-9. Демонструвати знання та розуміння сучасних актуальних питань, історії розвитку, 

закономірностей, проблем та тенденцій правового регулювання суспільних відносин у різних 

галузях. 

РН-10. Ефективно працювати з джерелами національного та міжнародного права, виявляти 

колізії, прогалини, інші недоліки правового регулювання. 

РН-11. Тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати судову практику та правильно 

застосовувати їх при вчиненні різних правових дій. 

РН-12. Використовувати знання та уміння для надання кваліфікованих юридичних 

висновків і консультацій з правових питань у різних сферах юридичної діяльності. 

РН-13. Аналізувати зміст проектів нормативно-правових актів, здійснювати їх науково-

правову експертизу, надавати рекомендації щодо їх удосконалення. 

РН-14. Самостійно або у групі науково-педагогічних працівників розробляти проекти 

нормативно-правових актів. 

РН-15. Демонструвати уміння формулювання власної цілісної, логічної й обґрунтованої 

позиції щодо правової проблеми, відстоювати і захищати її перед підготовленою аудиторією. 

РН-16. Використовувати знання та вміння для прийняття рішень в юридичній справі, 

формулювати правову позицію у тексті різних правових документів, у тому числі процесуальних. 

 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен: 

1. Знати: 
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) витоки науки кримінального права України; 

1.2) етапи розвитку науки кримінального права України; 

1.3) сучасний стан дослідженості інститутів кримінального права України; 

1.4) стан дослідженості окремих інститутів кримінального права в Україні; 

1.5) основні концепції в науці кримінального права України; 

1.5) основні досягнення науки кримінального права в зарубіжних державах; 

1.6)  положення кримінального законодавства зарубіжних держав, що стосуються теми 

дисертаційного дослідження дисертанта; 
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2. Розуміти: 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 

основі отриманих знань) 

2.1) Систему кримінального права і кримінального закону України; 

2.2) Систему законодавчих моделей кримінально-караної поведінки; 

2.3) Систему законодавчих моделей деліктної поведінки 

3. Застосовувати знання, а саме: 
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та 

концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) виявляти напрямки розвитку науки кримінального права, недосліджені, але які 

потребують розробки; 

3.2) виявляти дискусійні положення в науці кримінального права, які потребують 

однозначного вирішення ; 

3.3) пропонувати вирішення дискусійних положень та не вирішених питань в науці 

кримінального права; 

3.4) пропонувати науково обґрунтовані шляхи подолання прогалин у законодавчій 

регламентації кримінально-правової охорони особи, суспільства і держави в Україні; 

3.5) вміти формулювати законопроектні пропозиції в галузі кримінального права. 

4. Аналізувати: 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) виявляти відповідність/невідповідність чинного кримінального та кримінального 

процесуального законодавства України стандартам Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. та іншим міжнародно-правовим актам, що 

ратифіковані Україною; 

4.2) виявляти відповідність/невідповідність актів Конституційного Суду України 

стандартам Конвенції; 

4.3) виявляти відповідність/невідповідність судових рішень судів всіх інстанцій у сфері 

кримінальної юрисдикції міжнародно-правовим актам, що ратифіковані Україною та 

положенням національного кримінального законодавства; 

4.4) виділяти тенденції у практиці застосування кримінально-правових норм: позитивні і 

негативні; 

4.5) виокремлювати винятки в існуючих тенденціях правозастосовної практики у справах 

кримінальної юрисдикції; 

4.6) загалом критично оцінювати як чинний КК України, так і пам’ятки кримінального 

права України, а також законопроектні пропозиції до КК України та проекти КК 

України; 

5. Синтезувати: 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) робити узагальнення практики застосування кримінально-правових норм; 

5.2) на основі відомих результатів інших наук:  філософії, логіки пропонувати нове 

вирішення кримінально-правових проблем 

6. Оцінювати: 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) здійснювати оцінку впливу змін і доповнень до КК України на систему 

кримікримінального закону в цілому та його підсистеми; 

6.2)  перспективи вдосконалення законодавства, судової практики судів загальної 

юрисдикції України, практики Конституційного Суду України щодо кримінальних 

провапроваджень. 

7. Створювати (творчість): 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) нові концепції розвитку окремих інститутів кримінального права. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Розвиток науки кримінального права в Україні після відновлення її 

державної незалежності 

Наступність в науці кримінального права. Етапи розвитку науки кримінального права в 

Україні. Динаміка кримінального права. 

Основні сучасні кримінально-правові теорії. Теорія кримінально-правової кваліфікації. 

Теорія розмежування складів кримінальних правопорушень. Теорія визначення караності 

кримінальних правопорушень. 

Взаємозв’язок науки кримінального права з іншими галузями знань. Наукові джерела в 

кримінальному праві.  

Співвідношення понять «теорія кримінального права», «доктрина кримінального права», 

«парадигма кримінального права». Методологія сучасної науки кримінального права. 

Наукознавчі дослідження кримінального права України. Розвиток інститутів загальної 

частини кримінального права в науці України.  

Розвиток інститутів особливої частини кримінального права в науці України. Дослідження 

проблем кримінально-правової охорони інтересів особи. Дослідження проблем кримінально-

правової охорони інтересів держави.  

Наука кримінального права в зарубіжних країнах. 

 

Тема 2. Принципи кримінального права 

Система принципів кримінального права. Принципи кримінального права, принципи 

кримінальної відповідальності, принципи кримінально-правової кваліфікації, принципи 

застосування заходів кримінально-правового характеру.  

Кримінально-правовий зміст загальних принципів права: верховенства права, законності, 

справедливості. Вимоги до «якості» кримінального закону, як спеціально-галузеві прояви 

загально-правового принципу верховенства права.  

Диференціація кримінальної відповідальності, індивідуалізація кримінальності, 

недопустимість подвійного ставлення у вину – спеціальні галузеві принципи, похідні від 

загальноправового принципу справедливості. Інтерпретація Європейським судом з прав людини 

спеціальних галузевих принципів кримінального права. 

Інші принципи кримінального права: гуманізму (у його кримінально-правовому змісті);  

особистої (індивідуальної) відповідальності за наявності вини; відповідальності за вчинений 

злочин; 6) невідворотності кримінальної відповідальності. 

 

Тема 3. Кримінально-правова політика 

Кримінально-правова політика як складова політики держави. Напрямки і елементи 

кримінально-правової політики в Україні. Гуманізація кримінальної відповідальності як один з 

напрямків кримінально-правової політики. Основні концепції проекту нового КК України. 

Новели проекту нового КК України. 

 

Тема 4. Філософія кримінального права 

Логіка, діалектика і теорія кримінально-правового буття. Проблема пошуку сутності 

кримінального права. Сучасне розуміння поняття злочин, кримінальне правопорушення. 

Проблема відмежування злочинного від незлочинного. Пошук ефективної системи  заходів 

кримінально-правового характеру, в тому числі сучасної системи покарань. Перспективи 

застосування заохочення як методу кримінально-правового впливу. Концепція кодексу 

публічних проступків. 

Деконструкція і герменевтика як напрямки філософського пізнання кримінально-правової 

дійсності.  
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Тема 5. Системність кримінального права як прояв системності світу 

Філософська теорія систем як основа дослідження принципу системності кримінального 

права. Система кримінального права і система кримінального закону та їхні елементи. 

Кримінально-правова норма і стаття кримінального закону: співвідношення і структура. 

Система джерел кримінального права. 

Принцип системності як основоположний принцип розмежування складів 

злочинів/кримінальних правопорушень та відмежування їх від складів адміністративних 

правопорушень у всіх видах юридичної діяльності: законотворення; тлумачення кримінального 

закону; застосування кримінально-правових норм. Система законодавчих моделей кримінально-

караної поведінки. Система законодавчих моделей деліктної поведінки. 

Принцип системності як основа оптимальної системи покарань. 

Системні новели проекту нового КК України. 

 

Тема 6. Кримінально-правова заборона (криміналізація) 

Поняття і класифікація підстав кримінально-правової заборони. Соціально-юридичні та 

системно-правові підстави криміналізації. Підстави декриміналізації. Зв'язок криміналізації і 

декриміналізації з диференціацією кримінальної відповідальності. Декриміналізація шляхом 

внесення змін до некримінальних законів. Діяльність (конструктивна/неконструктивна) 

Конституційного Суду України щодо декриміналізації кримінальних правопорушень. 

 

Тема 7. Кримінально-правова деконструкція 

Розмежування складів злочинів та відмежування їх від складів адміністративних 

правопорушень як технічна сторона диференціації кримінальної відповідальності. Об’єкт і 

критерії розмежування складів злочинів та відмежування їх від складів адміністративних 

правопорушень. Функції ознак складів злочинів і ознак складів правопорушень у розмежуванні 

елементів системи законодавчих моделей деліктної поведінки. Спільні ознаки як чинник 

розмежування складів злочинів. Типи співвідношення складів злочинів зі спільними ознаками. 

Ієрархія типів співвідношення складів злочинів зі спільними ознаками. 

 

Тема 8. Кримінально-правова герменевтика 

Елементи кримінально-правової герменевтики. Види та рівні кримінально-правової 

герменевтики. Тлумачення як елемент правової герменевтики. Розуміння як елемент правової 

герменевтики. 

 

Тема 9. Законодавча техніка у кримінальному праві 

Правотворчість у кримінально-правовій сфері: предмет, зміст, процедура. Загальні, типові 

і конкретні правила законодавчої техніки у кримінально-правовій сфері. Принципи 

законотворчості. Типові засоби законодавчої техніки: дефініції, юридичні конструкції. Нетипові 

засоби законодавчої техніки у кримінально-правовій сфері. Правила конструювання статтей 

Загальної частини Кримінального кодексу України. Правила конструювання статтей Особливої 

частини Кримінального кодексу України. Поглиблення казуїстичності чинного КК України як 

неконструктивний шлях розвитку кримінального законодавства. 

 

Тема 10. Судова практика у справах кримінальної юрисдикції 

Вимоги, сформульовані у практиці Європейського Суду з прав людини до судової 

практики як джерела кримінального права.  

Роль судової практики у створенні, трансформації тексту кримінального закону та оцінці 

ефективності діючого кримінального закону. 

Оцінка стану судової практики в сучасний період розвитку Української держави: основні 

тенденції. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 
 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Розвиток науки 

кримінального 

права в Україні 

після відновлення її 

державної 

незалежності 

 0 2   10  0 2   10 

2. 

Принципи 

кримінального 

права 

 2 0   10  2 0   10 

3. 
Кримінально-

правова політика 
 0 2   10  0 2   10 

4. 

Філософія 

кримінального 

права 

 0 2   10  0 2   10 

5. 

Тема 5. Системність 

кримінального права 

як прояв 

системності світу 

 2 0   10  2 0   10 

6. 

Кримінально-

правова заборона 

(криміналізація) 

 2 0   10  2 0   10 

7. 

Кримінально-

правова 

деконструкція 

 4 0   10  4 0   10 

8. 

Кримінально-

правова 

герменевтика  

 0 2   10  0 2   10 

9. 

Законодавча техніка 

у кримінальному 

праві 

 2 0   10  2 0   10 

10. 

Судова практика у 

справах 

кримінальної 

юрисдикції 

 0 0   10  0 0   10 

 Всього годин 

 

120 

 

12 8   
100 

 
120 12 8   100 
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4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні) заняття) проводяться згідно з 

темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських (практичних) занять з передбачених тематичним планом тем, 

засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  

визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 
 

4.3. Самостійна робота здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

4.3.1. Самостійна робота здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії денної 

форми навчання включає завдання до кожної теми та індивідуальні завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії та методичні рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-

методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань всіма здобувачами освітньо-

наукового ступеня доктора філософії не є обов’язковим і може здійснюватися ними з власної 

ініціативи або за пропозицією викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних науково-дослідних завдань та методичні рекомендації до 

їх виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні науково-дослідні завдання виконуються в межах часу, визначеного 

для самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми 

кількості балів, виділених для самостійної роботи. 
 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

1) дискусійне обговорення проблемних питань; 

2) вирішення ситуаційних завдань; 

3) складання та розгляд окремих процесуальних документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

2) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

3) складання та обговорення окремих процесуальних документів за ситуаційними 

завданнями; 

4) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура екзаменаційного білета: три теоретичних питання. 
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6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування балів здобувачам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 
 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

      

 

6.2. Обсяг балів, отриманих здобувачем освітньо-наукового ступеня доктора філософії під 

час лекцій, семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань 

визначаються в навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Нормативно-правові акти 

1. Конституція України від 28.06.1996. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.  URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 

3. Регламент Європейського Суду з прав людини. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_067/print1438244052423809. 

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-

14. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

6. Закон України від 23 лютого 2006 р. «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського Суду з прав людини. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260. 

7. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. №1906-IV  URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1906-15/print1455640943775601. 

8. Рекомендація Rec (2004)4 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль 

Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці: 

ухвалено на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_573. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1906-15/print1455640943775601
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_573
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9. Рекомендація Rec(2004)5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо перевірки 

законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, 

викладеним в Європейській конвенції з прав людини: ухвалено на 114-й сесії Комітету 

міністрів від 12 травня 2004 р.:URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_574 

10. Рекомендація Rec(2004)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо 

вдосконалення національних засобів правового захисту": ухвалено на 114-й сесії Комітету 

міністрів від 12 травня 2004 р.URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_718 

 

7.2. Судова практика 

 

11. Узагальнення практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної 

інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за 2011 – перше півріччя 2012 року. 

Верховний Суд України. Офіційний веб-портал. URL: 

http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html. 

12. Аналіз застосування практики Європейського суду з прав людини та дотримання судовими 

інстанціями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Судова влада 

України. Офіційний веб-портал. URL: 

http://mka.court.gov.ua/sud1490/uzagalnenj/uzagal_sud_praktik/konvencia_krim/. 

13. Аналіз застосування практики Європейського суду з прав людини та дотримання  Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод місцевими судами Харкова та Харківської 

області та апеляційним судом Харківської області // Судова влада України. Офіційний веб-

портал. URL: http://hra.court.gov.ua/sud2090/inf_court/generalization/criminal1/. 

14. Аналіз застосування практики Європейського суду з прав людини та дотримання загальними 

місцевими судами Кіровоградської області Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод у 2013 році: лист від 01.02.2014 р. Ліга. Закон. 

URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO00638.html. 

15. Постанови Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції // Верховний Суд 

України. Офіційний веб-сайт. URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/8B01F3FD82441E4CC2257B1E004996

36 

16. Постанови Великої Палати Верховного Суду у справах кримінальної юрисдикції // Розгляд 

справ Великою Палатою Верховного Суду. Верховний суд. Офіційний веб-сайт. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/analiz/tablica_vp 
 

7.3. Наукова, навчально-методична література 

Основна: 

17. Брич Л.П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2013.  712 с. 

18. Грищук В.К.  Філософсько-правове розуміння відповідальності людини. Хмельницький, 2012.  

736 с. 

19. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. Київ: Атіка.  

1999.  464 с. 

20. Рабінович П.М. Поняття злочину і покарання в інтерпретації Страсбурзького Суду. 

Юридичний вісник України. - 2007. - № 14. 

21. Рабінович П.М. Поняття кримінального правопорушення та покарання в інтерпретації 

Європейського суду з прав людини. Право України. 2011. №9. 

22. Сорока О.О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві 

України: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Київ/ Київський 

національний ун-т ім. Т. Шевченка. 254 с. 

23. Хім'як Ю.Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав 

людини: дис.. ... к.ю.н. спец. 12.00.08. Київ, 2011. 261 с. 

24. Хилюк С. Правило NULLUM CRIMEN SINE LEGE в інтерпретації Європейського суду з прав 

людини. Підприємництво, господарство і право. 2013. №4. С. 47-52. 

http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html
http://mka.court.gov.ua/sud1490/uzagalnenj/uzagal_sud_praktik/konvencia_krim/
http://hra.court.gov.ua/sud2090/inf_court/generalization/criminal1/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO00638.html
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/8B01F3FD82441E4CC2257B1E00499636
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/8B01F3FD82441E4CC2257B1E00499636
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25. Хилюк С.В. NULLA POENA SINE LEGE як складова принципу законності  у практиці 

Європейського суду з прав людини. Науковий вісник Львівського державного університету 

внутрішніх справ.- 2013. - №2. 

26. Хилюк С.В. Кримінально-правові аспекти правила non bis in idem у практиці Європейського суду 

з прав людини / С.В. Хилюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 2012. №55. 

С.254-265. 

27. Хилюк С. Принципи кримінального права: деякі проблеми застосування у практиці Європейського 

Суду з прав людини. II міжнародний форум з практики Європейського Суду з прав людини, 29 

листопада -1 грудня 2013 р., Львів. Львів: Галицький друкар. С. 169. 

28. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті 

західної правової традиції. Вид. 2-е, випр., доп. К.: Реферат, 2007. 848 с. 

 

7.4. Допоміжні джерела 

29. Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види. 2011. №8 (131). С. 10-

22. 

30. Балобанова Д.О. Теорія криміналізації: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.08.  Одеська національна юридична академія. Одеса, 2007. 16 с.  

31. Балобанова Д.О. Значення рішень Європейського суду з прав людини для розвитку 

кримінального права України. Правове забезпечення ефективного виконання рішень і 

застосування практики Європейського суду з прав людини: зб. наук. ст. міжн. наук.-практ. 

конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / За ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова; Націон. ун-

т Одеська юридична академія. О.: Фенікс, 2012. С.374-377. 
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