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У монографії розглядається широке коло питань, які стосуються
визначення і встановлення мотиву, мети та емоційного стану особи
в контексті соціальних властивостей та якостей особистості, що регулюють
змістовну сторону поведінки, знаходять прояв в конкретних вчинках.
Володіючи свідомістю та волею, суб’єкт кримінального правопорушення
на їх підставі обирає форму та засоби задоволення своїх потреб та інтересів,
в тому числі за рахунок вчинення кримінального правопорушення.
В свою чергу, поведінка виражає моральні, правові позиції особистості,
їх соціальну сутність. Сучасна теорія кримінального права використовує
психологічні поняття та категорії при визначенні свідомості, волі суб’єкта
кримінального правопорушення, вини, мотиву, мети та емоційного стану.
Розгляд психологічних питань в кримінальному праві є засобом пояснення
окремих кримінально-правових понять і розкриття їх на психологічній
основі. Це дозволяє з більшою повнотою та обґрунтованістю встановити
елементи і ознаки складу кримінального правопорушення, здійснити
кваліфікацію вчиненого.
Розрахована на студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів, викладачів
вищих закладів освіти правового спрямування, працівників правоохоронних
органів, науковців та всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.
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