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Анотація

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і
прикладних проблем участі громадськості у запобіганні злочинності.
У роботі надано теоретичне уявлення громадськості та визначено її роль у
сфері запобігання злочинності; проаналізовано нормативно-правове
забезпечення правоохоронної діяльності цього суб’єкта; досліджено основні
форми та показники роботи громадськості щодо перешкоджання злочинам;
виділено перспективні напрями діяльності у протидії окремим видам злочинів;
вивчено міжнародний досвід участі громадськості у запобіганні злочинності
тощо.
Для науковців, викладачів, аспірантів, працівників правоохоронних органів, а
також широкого загалу читачів.
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