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Анотація

У монографії комплексно викладаються теоретичні, доктринальні,
концептуальні та прикладні аспекти суб’єктивної сторони злочину в
кримінальному праві, з урахуванням сучасних наукових досягнень.  

Обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального та
кримінального процесуального законодавства України.  

Основні положення та висновки, викладені в книзі, можуть бути враховані в
законопроектній роботі Верховної Ради України, в практиці застосування
судами положень кримінального законодавства України, при подальшому
теоретичному дослідженні суб’єктивної сторони злочину та механізму
реалізації норм кримінального права, при аналізі змісту кримінальної
відповідальності та підстави кримінальної відповідальності, а також у
навчальному процесі.  

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та слухачів вищих навчальних
закладів правового спрямування та юридичних факультетів, практичних
працівників та всіх, хто цікавиться кримінальним правом. 
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