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Анотація

У монографії здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове
вирішення наукового завдання, суть якого полягає у всебічному дослідженні
проблем використання можливостей електронних засобів масової інформації
у розслідуванні кримінальних правопорушень, і формування на цій основі
висновків, пропозицій та рекомендацій, що відповідають вимогам наукової
новизни та мають теоретичне і практичне значення.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів
закладів вищої освіти, працівників правоохоронних органів, а також широкого
загалу читачів.
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