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Анотація

У підручнику відповідно до програми курсу «Правова статистика»
розглядаються теоретичні та методологічні основи правової статистики.
Дається загальна характеристика системи галузей правової статистики,
прийомів і способів аналізу її показників. Наводяться їх значення для
відображення тенденцій та особливостей розвитку правових явищ.
Теоретичні положення ілюструються прикладами розрахунків з
використанням показників офіційних статистичних даних і вибіркових
досліджень.  

Для студентів, аспірантів, науковців, викладачів юридичних вищих навчальних
закладів, працівників органів державного управління і правоохоронних
органів.
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