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Дане видання включає в себе аналіз статистичних даних щодо показників
злочинності в Україні за 2003 – 2018 роки.
Автором узагальнено офіційні відомості щодо загальної кількості засуджених
осіб, подано узагальнені дані щодо кількості засуджених за різні групи
злочинів, відомості відносно кількості зареєстрованих кримінальних справ
(кримінальних проваджень) (за період 2001 – 2019 роки), визначено основні
чинники, які впливають на зміну досліджуваних показників, тощо.
Видання розраховано на науковців, адвокатів, юристів, працівників
правоохоронних органів, а також може бути корисною усім, хто цікавиться
дослідженням злочинності в Україні.
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