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Анотація

У монографії системно та комплексно розглядаються основні підходи щодо
розуміння вини в межах нормативної, оціночної, фінальної, об’єктивної та
психологічної кримінально-правових концепцій (теорій).   

Окреслюється зміст, значення та ознаки вини в межах цих
кримінально-правових концепцій (теорій). При цьому враховано сучасні
тенденції кримінально-правової науки в контексті реалізації окремих
концептуальних положень. Досліджується концептуальний розвиток вчення
про вину в науці кримінального права другої половини ХІХ – початку 90-х років
ХХ століття.  

Для науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів та слухачів
закладів вищої освіти правового спрямування та юридичних факультетів,
практичних працівників та всіх, хто цікавиться кримінальним правом.
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