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Анотація

Видання включає вибрані твори доктора юридичних наук, професора,
академіка НАПрН України, відомого фахівця в галузі кримінального права
Вячеслава Івановича Борисова.
До збірки увійшли наукові праці, присвячені проблемам теорії кримінального
права, кримінально-правової політики в Україні, вини та її форм, кримінальної
відповідальності за вчинення окремих злочинів. Вибрані праці охопили
фрагменти дисертацій, наукові статті та доповіді, підручники, навчальні
посібники, тексти лекцій та інші твори.
Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вищих
навчальних закладів, представників судових та правоохоронних органів, а
також усіх тих, хто цікавиться проблемами кримінального права.
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