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1.1. ВСТУП 
 

Правова статистика,  як навчальний предмет, є вибірковою дисципліною 
(цикл професійно-практичної підготовки) для студентів всіх форм навчання на-
пряму підготовки 6.030401 Право. 

Основні завдання підготовки полягають в тому, щоб закласти основи 
правових  аспектів підготовки майбутніх юристів, в т.ч. сформувати у студентів 
систему знань щодо суті й соціального значення правової статистики, сучасних 
тенденцій їх розвитку; прищепити навички самостійного і ефективного їх вико-
ристання з урахуванням світових  тенденцій діяльності правової системи в 
Україні. 

Серед юридичних дисциплін предмет “Правова статистика “ посідає осо-
бливе місто. Це пов’язано з тим, що статистичні дослідження на практиці на 
основі використання спеціальних знань досліджують матеріальні об’ єкти, яви-
ща  і   процеси що містять інформацію про обставини справи, які перебувають у 
проваджені органів дізнання, досудового слідства чи суду допомагаючи вирі-
шувати цілу низку теоретичних і практичних питань. 

Правова статистика – це галузь правоохоронної діяльності і правознавст-
ва, яка у комплексі розглядає широкий спектр питань правоохоронної діяльнос-
ті і спеціальних дисциплін. До останніх відноситься техніка, судові експертизи, 
медицина, біологія, хімія, фізика, мистецтво тощо   

Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 

гірничого універстету. 

Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який склада-

ється на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) бакалаврів 

напряму 6.030401 Право. Програма визначає компетенції та відповідні змістові 

модулі, що підлягають засвоєнню студентами, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр права. 

         Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за 

ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-

професійній програмі підготовки фахівців (ОПП). Модуль – задокументована 

сукупність змістових модулів, що реалізується певними видами навчальних за-

нять з визначеними цілями (лекції, практичні, семінарські тощо). 

Компетенції, що визначені в програмі, є об’єктом діагностики під час ко-

нтрольних заходів. 

Дана програма навчального курсу «Правова статистика» базується на но-

вітніх доктринальних та нормативних джерелах сучасного права. В ній відо-

бражено еволюцію законодавства щодо діяльності судів, експертної служби, 

прокуратури, МВД,  Мінюста,  основні напрямки та форми реалізації реформи в 

галузі  судових експертиз, що провадиться в Україні, надані основні відомості 

про показники правової статистики службу зарубіжних країн. 

Важливим вбачаємо і акцентуалізацію на участь України в діяльності Єв-
рополу ,  Інтерполу та вплив даного фактору на подальші зміни та  розвиток за-
конодавства в зв’язку з статистичним дослідженням злочинності  в Україні. 
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Оригінальність наданого підходу до викладання правової статистики 
складається в послідовному освітленні наступних розділів (елементів) курсу: 
поняття про статистичні дослідження та спостереження; застосування показни-
ків у правовій статистиці; кримінальна статистика та вивчення злочинності в 
Україні; дослідження зв’язку між явищами за матеріалами кримінальної та ци-
вільно – правової статистики. 

Викладання навчального курсу передбачає використання проблемно-
орієнтованої методики навчання. 
 

В результаті вивчення дисципліни «Правова статистика» студенти повинні 

вміти: 
-  заповнювати усі види документів первинного обліку роботи які іс-

нують у судових та правоохоронних органах на даний час;  

 орієнтуватися в питаннях організації  та проведення статистичних 
досліджень в системі правових відносин в Україні; 

 визначити предмет, зміст, аналіз показників , зв'язок між явищами 
та   статистичні спостереження   щодо діяльності правоохоронних 
органів; 

 обчислювати, аналізувати і давати комплексну характеристику ста-
тистичних показників та їх оцінку з урахуванням очікуваних змін і 
тенденцій в сучасному законодавстві України; 

 організувати процес самостійної навчальної роботи; 

 оцінювати рівень засвоєння власних знань з визначеної дисципліни; 

 користуватися фондами бібліотеки, в т.ч. електронними носіями 
пошукової інформації;  

 застосовувати нормативно-правові акти з освітнього законодавства 
України в своїй практичній діяльності. 

знати: 

 основні категорії та поняття науково – статистичних методів та дослі-
джень  в Україні; 

 основні положення щодо статистичних спостережень, зведення і гру-
пування статистичних даних в Україні при вирішенні складних право-
вих питань; 

 засоби застосування науково – статистичних та узагальнюючих показ-
ників у правовій статистиці в Україні; 

 основи дослідження та характеристики кримінальної статистики при 
вивченні злочинності; 

 міжнародно-правові стандарти в галузі використання можливостей 
правової статистики; 

 основні характеристики обчислення, прогнозування та використання 
спеціальних знань науки і техніки при дослідженні зв’язку між явища-
ми за матеріалами кримінальної та цивільно – правової статистики; 

 дослідження документів первинного обліку, аналізу показників, стати-
стичної звітності правової статистики для потреб правоохоронних ор-
ганів України. 
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Відомо, що вивчення дисципліни тільки за конспектами лекцій недостат-
ньо. Засвоєння матеріалу може бути досягнуто на основі систематичної роботи 
з навчальною та нормативно-правовою літературою. Конспект полегшує розу-
міння і засвоєння матеріалу підручника. Він указує, що в підручнику є найваж-
ливішим і дає додаткову інформацію.  

Тому перед кожною лекцією рекомендується проглянути конспект попе-
редньої лекції, а після того, як лектор закінчить викладання розділу дисципліни, 
варто проробити його за конспектом та за підручником. У цьому випадку на-
вчальна дисципліна засвоюється настільки глибоко, що перед контрольними за-
ходами залишається лише закріпити знання. 
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1.2. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання вибірко-

вої дисципліни «Правова статистика».  

Стандарт встановлює: 

– компетенції, що має опанувати спеціаліст і магістр, які навчаються на базі 

ОПП бакалавра; 

– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні ком-

петенції; 

– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 

– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 

форми навчання; 

– форму підсумкового контролю; 

– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 

– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 

– вимоги до засобів діагностики. 

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-

ків вищих навчальних закладів. 

 

 

1.3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
    1.3.1. Конституція України. – К., 1996 

1.3.2. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.92р. //  ( В ре-

дакції Закону від 13 липня 2000р. )Відомості Верховної Ради України. – 2000р. - 

№ 43. – Ст 362.  

1.3.3. Указ Президента України від 19 січня 2004р. № 60/2004 “ Про дер-

жавний комітет статистики України “ // Офіційний вісник України , 2004, № 3, 

ст.. 117.  

1.3.3. Наказ Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх 

справ України  “Про затвердження та введення в дію нових форм первинного 

обліку злочинів та інструкції про порядок їх заповнення та подання“ від 21 

грудня 1995р. № 22/835 . 

1.3.4. Наказ Міністра юстиції України “ Про затвердження та введення в 

дію Інструкції по судовій статистиці “ від 28 липня 1994р. № 21/5. 

1.3.5. Кримінальний кодекс України. – К., - 2001. 

1.3.6. Кримінально- процесуальний кодекс України. – К., - 1998. 

1.3.7. Цивільний процесуальний кодекс України. – К., - 1997. 

1.3.8. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. – К., 1997. –

С. 187 – 190. – 325с. 

1.3.9. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лек-

цій. –К., 1996. – С. 18 – 21, 105 – 112. – 144с. 

1.3.10. Навроцька Н. Г. Правова статистика: Навч. посіб. – К., Знання, 

2007. 280с. – (Вища освіта XXI століття ). 

1.3.11. Правова статистика / В.В. Василевич та ін.; За заг. ред. О.М. Джу-

жи. – К., 2000. -336с.  
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 1.3.12. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. – М., 1999. – 588с. 

1.3.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчаль-

ного процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  

138 с. 

 

1.4. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
 «Адмінистративне  право»   

 «Конституційне право»   

 «Кримінальний процес» 

“ Організація судових та правоохорон-

них органів “ 

  

    

    

1.5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
Загальний обсяг (всього по дисципліні разом з практичними заняттями – 

2 кредити ECTS ( академічні години). 

Аудиторні заняття (лекції)–  20 академічних годин. 

Самостійна робота (за лекціями)–  14 академічних годин. 
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1.6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ,  

ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

М
о
д

у
л

і 

Компетенції 
(з використанням матеріалу мо-

дуля студент повинен уміти)  

Змістові модулі 

Розподіл часу 

а
у
д

и
т
о

р
-

н
и

й
 

са
м

о
ст

ій
-

н
а
 р

о
б
о
т
а
 

З
а
г
а
л

ь
-

н
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

№ 1 Орієнтуватися в організації призна-
чення та застосування показників пра-
вової статистики  в Україні. 
Визначити зміст та склад досліджень 
зв’язку між явищами за матеріалами 
кримінальної та показниками цивільно 
– правової статистики. 
Організувати процес самостійної на-
вчальної роботи. 
Оцінювати рівень засвоєння власних 
знань з визначеної дисципліни. 
Користуватися фондами бібліотеки, в 
т.ч. електронними пошуковими  
базами.  

 

Лекції – 1 семестр, І чверть (1…7 тиждень) 

Аудиторні – 1 година на тиждень 

1.Загальні положення про пред-

мет і методи статистичної нау-

ки. Предмет і метод правової 

статистики та значення її показ-

ників у забезпеченні правопо-

рядку в Україні. 2 5 7 

2.Наукові і методичні основи  

статистичного спостереження, 

його форми, види і засоби. Ста-

тистичне вивчення зв’язку пока-

зників правової діяльності в 

Україні на сучасному періоді. 2 5 7 

3. Тактика впровадження та ви-

користання документів первин-

ного обліку в судах, правоохо-

ронних та правозахисних орга-

нах. Статистична звітність в су-

дах, правоохоронних та право-

захисних органах . Статистич-

ний апарат у судових, правоохо-

ронних та правозахисних орга-

нах України.  2 5 7 

4. Динамічні ряди, зведення та 

групування матеріалів статисти-

чного спостереження. Графічне 

зображення статистичних даних. 2 5 7 

    

Модульний контроль – лекційна 

контрольна робота: 39 … 40 ти-

жні 

2 - 2 

1 2 3 10 20 30 

№ 2 Розбиратися в понятті, змісті і складі 
судових експертиз України.  
Визначити мету і принципи управління 
системою судово-експертної діяльнос-
ті. Застосовувати нормативно-правові 
акти  законодавства України щодо 
призначення та проведення судових 

Практичні заняття – 8 семестр   (31… 40 тиж-

день) 

Аудиторні – 1 година на тиждень 

1.Абсолютні та відносні вели-

чини. Середні величини та по-

казники варіації 

 2 4 6 
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і 
Компетенції 

(з використанням матеріалу мо-

дуля студент повинен уміти)  

Змістові модулі 

Розподіл часу 
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а
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1 2 3 4 5 6 

експертиз  в своїй практичній діяльно-
сті. 
Виявляти тенденції розвитку законо-
давства в галузі судово-експертної дія-
льності   України з урахуванням інсти-
туціональних і правових наслідків 
входження України до єдиного  
Європейського простору та впливу мі-
жнародно-правових актів. 
 

 

2.Основні положення теорії імо-

вірності та вибіркового спосте-

реження. 2 3 5 

3. Ряди динаміки та їх викорис-

тання у правовій статистиці. Ін-

декси у правовій статистиці. 2 3 5 

4.Основні положення комплекс-

ного статистичного аналізу по-

казників даних у правовій ста-

тистиці, аналіз їх показників. 

Міжнародна правова статистика. 2 4 6 

    

Модульний контроль – практич-

на контрольна робота:(39… 40 

тижні). 

2 - 2 

  Разом  10 14 24 

  Разом по дисципліні 20 34 54 
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1.7. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЛЕКЦІЇ 
 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ 

СТАТИСТИЧНОЇ НАУКИ. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПРАВОВОЇ 

СТАТИСТИКИТА ЗНАЧЕННЯ ЇЇПОКАЗНИКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ. 

1.1. Понятійний апарат дисципліни 

Визначення ключових понять, категорій та термінології  правової статис-

тики. Статистика і правова наука. Предмет та основні галузі правової статисти-

ки. Особливості  застосування  знань правової статистики в роботі судів, право-

охоронних та правозахисних органів України. Співвідношення та розмежуван-

ня суміжних понять. Етапи статистичної роботи в юридичних органах. Значен-

ня правової статистики у практичній роботі правоведів. 

1.2. Генезис правового регулювання при використанні правової стати-

стики в законодавстві та у правовій доктрині 

Історія та еволюція застосування правової статистики в Україні. Основні 

етапи становлення, змін і розвитку законодавства при застосуванні правової 

статистики. Закон України  “ Про державну статистику “ , його правові, 

організаційні і фінансові напрямки використання. Основні пріоритети в розвит-

ку правової статистики в Україні.  

 

ТЕМА 2. НАУКОВО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОГО 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЙОГО ФОРМИ ВИДИ І ЗАСОБИ. СТАТИСТИЧНЕ 

ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ПЕРІОДІ. 

2.1. Правове регулювання в галузі призначення і використання правової 

статистики.  

Поняття комплексного статистичного аналізу даних у кримінальній ста-

тистиці та вивчення злочинності 

Поняття правового регулювання в галузі призначення і проведення стати-

стичних спостережень. Сфера застосування та механізм правового регулювання 

в  призначенні та проведенні досліджень, зв’язків між явищами за матеріалами 

кримінальної та цивільно – правової статистики. Загальна характеристика сис-

теми нормативно-правових підвалин, які творять законодавчу базу щодо дослі-

джень у правовій статистиці. 

2.2. Зведення і групування статистичних даних 

Основні положення теорії групувань. Застосування групувань у криміна-

льній статистиці. Прийоми групувань, що застосовуються у цивільно – правовій 

статистиці. Методика застосування статистичних таблиць у роботі юридичних 

органів України. 

2.3.  Статистичне вивчення зв’язку показників правової діяльності.  
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Взаємозв’язки показників правової діяльності. Непараметричні методи 

зв’язку показників правової діяльності. Поняття про кореляційний зв'язок у 

правовій статистиці. 

 

 

ТЕМА 3. ТАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ДОКУМЕНТІВ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ В СУДАХ,  

ПРАВООХОРОННИХ ТА ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНАХ. 

СТАТИСТИЧНИЙ АПАРАТ У СУДОВИХ, ПРАВООХОРОННИХ ТА 

ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ. 

3.1. Поняття про статистичні документи первинного обліку 

Порядок заповнення і подання документів первинного статистичного об-

ліку органами дізнання та попереднього слідства. Облік та звітність у судових 

органах і органах юстиції. 

Статистична картка на виявлений злочин. Статистична картка про наслід-

ки розслідування злочину. Статистична картка про результати відшкодування 

матеріальних збитків та вилучення предметів злочинної діяльності. Статистична 

картка на особу, яка вчинила злочин. Статистична картка про рух кримінальної 

справи. Статистична картка на злочин, за вчинення якого особі пред’явлено об-

винувачення. Довідка про наслідки розгляду кримінальної справи судом. Єдиний 

журнал обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які вчинили злочин. Перевір-

ка вірогідності статистичних даних.  

3.2. Керівництво веденням показниками правової статистики в юри-

дичних установах України. 

Особливості діяльності фахівців – юристів при роботі з показниками пра-

вової статистики на різних рівнях, посадах і різної підпорядкованості.  

 

ТЕМА 4. ДИНАМІЧНІ РЯДИ, ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ 

МАТЕРІАЛІВ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ. ГРАФІЧНЕ 

ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ. 

4.1. Динамічні ряди та їх використання у правовій статистиці 

Основні завдання і вимоги до статистичних рядів та їх види. Види рядів 

динаміки та основні умови їх будування. Основні показники рядів динаміки та 

прийоми їх аналізу. Вивчення закономірностей ряду динаміки. Прогнозування 

та основні ряди динаміки. Загальні поняття щодо будування статистичних таб-

лиць та графічних зображень даних у правовій статистиці.  

4.2. Дослідження зв’язку між явищами за матеріалами кримінальної 

статистики 

Значення та можливості статистичного аналізу під час вивчення зв’язку 

між явищами. Функціональні та кореляційні залежності. Виявлення залежності 

та встановлення її характеру. Найпростіші способи оцінки щільності зв’язку 

між ознаками. 

4.3. Аналіз показників цивільно – правової статистики. 
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Особливості аналізу цивільних суперечок. Аналіз структури і динаміки 

цивільних судових справ. Роль статистики в оцінці діяльності судів в розгляді 

судових справ. 

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

 

ТЕМА 1. АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ У ПРАВОВІЙ 

СТАТИСТИЦІ. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ. 

1.1 Поняття абсолютних величин та їх види. Відносні величини : 

види та форми вираження (відносна величина, структура, 

індивідуальні, загальні, абсолютні величини). Відносна величина 

координації. Величина динаміки. Відносні величини інтенсивності. 

Відносна величина порівняння. Відносна величина виконання плану. 

Відносна величина планового завдання. 

1.2 Середні величини. Суть середніх величин. Види середніх величин. 

Середня арифметична величина. Середня геометрична величина. 

Мода і медіана. Показники варіації. 

1.3 Сфера застосування абсолютних, відносних  та середніх величин 

у правовій статистиці. 

Особливості застосування правоведами абсолютних, відносних та 

середніх величин у правовій статистиці  при проведенні статистич-

них досліджень. 

 

      ТЕМА 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ІМОВІРНОСТІ ТА 

ВИБІРКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ.  

2.1. Визначення закономірностей випадковості.  

Математична модель експерименту. Визначення можливості передбачен-

ня початкових, вихідних даних. Можливість передбачення частоти вихідних 

даних. Визначення елемента випадковості. Аналіз і визначення достовірності 

дослідження. 

2.2. Сфера застосування теорії імовірності у правовій статистиці. 

Можливості застосування теорії імовірності у правовій статистиці.  

 

ТЕМА 3. РЯДИ ДИНАМІКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПРАВОВІЙ 

СТАТИСТИЦІ. ІНДЕКСИ У ПРАВОВІЙ СТАТИСТИЦІ.  

3.1. Поняття рядів динаміки та їх класифікація. 

 Ряд динаміки. Моментний ряд динаміки. Інтервальний ряд динаміки. По-

казники рядів динаміки: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, 

абсолютне значення 1% приросту. Середній рівень ряду динаміки. Середній аб-

солютний приріст. Середній темп зростання ( динаміки) приросту. 

3.2.Загальне поняття індексів.  

За характером об’єктів: індекси об’ємних показників, індекси якісних по-

казників. За ступеням охоплення елементів сукупності: індивідуальні індекси, 
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груповий індекс, загальний індекс. За методикою розрахунків загальних індек-

сів:  агрегатний індекс (основна форма індексу ), середні з індивідуальних інде-

ксів ( середньозважені індекси), індекси середніх величин. 

3.3. Сфера застосування індексів у правовій статистиці. 

Особливості застосування і використання індексів у правовій статистиці. 

 

ТЕМА 4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ У ПРАВОВІЙ СТАТИСТИЦІ. 

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА СТАТИСТИКА. 

4.1. Дослідження та проведення  комплексного статистичного аналі-

зу у правовій статистиці України. 

Особливості використання методів статистики для проведення комплекс-

ного статистичного аналізу у правовій статистиці у сучасній Україні в зв’язку зі 

змінами у законодавстві.  

4.2. Дослідження та проведення комплексного статистичного аналізу 

даних у кримінальній статистиці та вивчення злочинності. 

Особливості сучасної кримінальної злочинності в Україні і можливості 

комплексного статистичного дослідження даних у кримінальній статистиці та 

вивчення злочинності з метою її запобігання. 

4.3. Дослідження та проведення комплексного статистичного аналізу 

даних у цивільно – правовій статистиці та вивчення злочинності. 

Аналіз та дослідження структури та динаміки сучасних цивільних злочи-

нів та судових справ та засоби боротьби з метою їх запобігання.  

4.4. Дослідження та проведення комплексного статичного аналізу ді-

яльності судів. 

Дослідження та проведення комплексного статичного аналізу діяльності 

судів по різним справам, аналіз та оцінка даних про судимість, міри покарання і 

оцінка ефективності їх діяльності. 

4.5. Дослідження та проведення комплексного статичного аналізу ді-

яльності правоохоронних органів 

 Дослідження та проведення комплексного статичного аналізу та оцінки 

діяльності  правоохоронних органів різних рівнів і оцінка ефективності їх дія-

льності по різним напрямках роботи. 

4.6.Дослідження та проведення комплексного статистичного аналізу 

практиці правозахисних органів. 

 Дослідження та проведення комплексного статичного аналізу та оцінки 

діяльності  правозахисних органів різних рівнів і оцінка ефективності їх діяль-

ності по різним напрямках роботи. 

4.7. Дослідження та проведення комплексного статистичного аналізу 

загальної злочинності в Україні. 

Аналітичні і статистичні дослідження загальної злочинності в Україні і 

особливості комплексної оцінки на підставах використання правової статисти-

ки.  

4.8. Поняття про загальний стан міжнародної правової статистики, 

мета. завдання, оцінка щільності зв’язку з правовою статистикою України.  
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Визначитись в прийомах дослідження  системи показників, проведення 

обліку та звітності міжнародної правової статистики на сучасному рівні.   
 

 

 

1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
Мета виконання індивідуального завдання полягає у ґрунтовному засво-

єнні студентом правової статистики  через самостійну роботу із джерелами та 

носіями чинного законодавства при дослідженні показників правової статисти-

ки  в Україні, практики  її застосування та основ міжнародно-правового досві-

ду.  Виконання індивідуального завдання необхідно починати з вивчення відпо-

відних розділів підручників, навчальних посібників, нормативних актів додат-

кової літератури, практичних матеріалів, які студент повинен знайти і опрацю-

вати самостійно за попереднім узгодженням з викладачем (лектором). 

Модульний контроль індивідуального завдання здійснюється через захист 

студентом реферату за обраною з переліку рекомендованих тем з актуальних 

питань освітнього права.  

Реферат виконується відповідно до методичних рекомендацій. 

МЕТОДИКА НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Реферат (від лат. referо – повідомляю) – індивідуальне завдання, що міс-

тить стислий виклад у письмовому вигляді змісту джерел інформації з певної 

теми навчальної дисципліни; це доповідь на визначену тему, що містить огляд 

відповідної літератури чи інших джерел, базується на змісті книги, статті, а та-

кож включає висновок на основі досліджених матеріалів. 

Дидактичними цілями написання реферату в навчальному закладі є фор-

мування загальнокультурного рівня студентів та понятійно-аналітичного рівня 

його знань, уміння самостійно аналізувати різноманітні суспільно-політичні та 

культурні явища сучасності, висловлювати своє ставлення до них; набуття сту-

дентом необхідної професійної підготовки; розвиток навичок самостійного на-

укового пошуку і вивчення літератури за обраною темою; аналіз різноманітних 

джерел та поглядів; узагальнення матеріалу, формулювання висновків та опа-

нування методами ведення обґрунтованої полеміки. 

Підготовка реферату сприяє формуванню правової культури майбутнього 

спеціаліста, самостійному аналізу державно-правових явищ, умінню науково 

обґрунтовано вести полеміку з питань держави і права. 

Робота повинна бути написана студентом самостійно, своїми словами. 

Забороняється переписувати підручники, нормативні акти тощо. Цитування ро-

біт окремих авторів необхідно наводити з посиланням на джерела їх опубліку-

вання, який наводиться в кінці роботи у списку використаної літератури. 

При написанні роботи студент повинен поряд з теоретичним висвітлен-

ням аспектів теми, дати її аналіз на прикладі практичних матеріалів щодо обра-

ної тематики. 

Обсяг роботи повинен становити 10-12 сторінок печатного тексту. Текст 

друкується в форматі А 4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5. 

На сторінках залишаються поля (ліве – 30 мм, верхнє, нижнє – 20 мм; 
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праве – 10 мм). Абзацний відступ дорівнює 5 знакам. 

Реферат повинен бути зібраний у папку або іншим чином надійно скріп-

лений. 

 

Захист реферату здійснюється в процесі презентації його основних поло-

жень при співбесіді з викладачем. 

У тих випадках, коли індивідуальне завдання повертається студенту для 

виправлення помилок, нова робота повинна представлятись для перевірки ра-

зом з поверненою. 

Процес написання реферату включає: 

1) обрання й узгодження з викладачем теми; 2) підбір наукової літератури, 

інших джерел та їх вивчення; 3)складання плану; 4) написання тексту ро-

боти та її оформлення. 

Структура реферату. 

Вступна частина: титульний аркуш; зміст (план роботи); вступ. 

Основна частина: розділи реферату; висновки; перелік посилань. 

Титульний аркуш. На титульному аркуші реферату вказується назва на-

вчального закладу, назва кафедри, дисципліна, з якої виконується реферат, тема 

реферату, прізвище та ініціали автора роботи, зазначається факультет, курс, 

номер навчальної групи, місце та рік написання.  

План роботи має бути складений таким чином, щоб він розкривав назву 

та зміст роботи та розташовується з нової сторінки. До змісту включають: пос-

лідовно перелічені назви всіх розділів та підрозділів, перелік посилань, додатки 

тощо і номери сторінок, які містять початок матеріалу. 

Вступ розташовують з нової сторінки, в якому коротко обґрунтовується 

актуальність, мета дослідження; доцільно також подати термінологічні особли-

вості реферату. 

Основні розділи складають основну частину роботи, в якій розкривається 

суть проблеми і способи її вирішення. 

Висновки. У висновках формулюються отримані теоретичні результати та 

пропозиції. Сформульовані висновки повинні вирізнятися ясністю, мають бути 

чіткими, логічно завершеними, несуперечливими і пов
’
язаними з іншими поло-

женнями та поняттями теорії держави та права та поставленими завданнями. 

Перелік джерел, на які є посилання, наводять з нової сторінки. Бібліогра-

фічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше зга-

дуються у тексті реферату. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями 

в тексті (номерні посилання). Оформлення переліку джерел (списку літератури) 

повинно відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з ін-

формації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліогра-

фічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В списку літератури по-

винні бути зазначені лише фактично використані студентом джерела. 

В рефераті на основі детального аналізу й узагальнення наукового мате-

ріалу порівнюються різні погляди авторів і визначається власна позиція курсан-

та з викладенням відповідних матеріалів. Викладення матеріалу повинно бути 

коротким, точним, послідовним. Для найбільш повного розкриття проблеми та 
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водночас стислої форми передачі матеріалу до реферату рекомендується вклю-

чати схеми, таблиці. 

 

 

Нумерація сторінок подається арабськими цифрами без знака №. Кожна 

сторінка повинна бути пронумерована. Першою сторінкою вважається титуль-

ний аркуш, на якому цифра „1” не ставиться, другою вважається сторінка, що 

містить план роботи, і далі - згідно з порядком. Порядковий номер сторінки 

проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки вкінці. 

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індиві-

дуального завдання: 
 актуальність теми і правильність побудови змісту роботи (аналіз історії та су-

часного стану законодавства по темі, визначення проблемних питань та шляхів 

їх вирішення); 

 повнота розкриття структурних елементів змісту (вступ, загальна частина, по-

становка проблеми, пропозиції щодо її рішення, висновки); 

 грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 

 оформлення відповідно до методичних рекомендацій та чинних стандартів; 

 наявність посилань на джерела інформації (нормативна база, монографії, нау-

кові статті, науково-практичні коментарі, матеріали судової практики, законоп-

роекти, міжнародне та зарубіжне законодавство); 

 самостійність виконання (діагностується під час захисту).  

Номера тем індивідуального завдання видаються студенту викладачем 

дисципліни. Але студент має право пропонувати власну тему реферату за узго-

дженням з викладачем. 

Для виконання індивідуального завдання пропонується наступна тематика*: 

1. Предмет статистики. 

2. Основні категорії статистики. 

3. Методи статистики. 

4. Статистика і правова наука.  

5. Предмет та основні галузі правової статистики. 

6. Значення правової статистики у практичній роботі. 

7. Поняття статистичного спостереження, йогов иди й форми. 

8. Загальні положення про ведення документів первинного статистично-

го обліку у правоохоронних органах. 

9. Порядок заповнення і подання документів первинного статистичного 

облікуорганами дізнання та попереднього слідства. 

10. Облік та звітність у судових органах і органах юстициї. 

11. Перевірка вірогідності статистичних даних. 

12. Основні положення теорії групувань. 

13. Застосування групувань у кримінальній статистиці. 

14. Прийоми групувань, що застосовуються у цивільно – правовій 

статистиці. 

15. Статистичні таблиці. 

16. Статистичні графіки. 

17. Поняття абсолютних величин та узагальнюючих показників. 
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18. Види відносних величин. 

19. Загальні поняття індексів. 

20. Статистичний аналіз – основа вивчення злочинності. 

21. Прийоми вивчення матеріалів кримінальної статистики. 

22. Аналіз та оцінка діяльності судів та органів юстиції. 

23. Поняття про статистичні ряди та їх види. 

24. Види рядів динаміки та основи їх будування. 

25. Основні показники рядів динаміки татприйоми їх аналізу. 

26. Значення та можливості статистичного аналізу під час вивчення 

зв’язку між явищами. 

27. Функціональна та кореляційна залежності. 

28. Особливості аналізу цивільних суперечок. 

29. Роль статистики в оцінці діяльності судів з розглядом цивільних справ. 

30. Суть вибіркового методу. 

31. Способи формування вибіркової сукупності. 

Примітки: 
* - акцент у побудові індивідуального завдання ставився на питаннях університетської освіти, саме як підготовки 

студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Бо-

лонського процесу. В розробці тематики застосовувалися напрацювання ХНТУ.   

 

1.9. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Підсумковий контроль з нормативної навчальної дисципліни «Правова 

статистика» проводиться з метою оцінки результатів навчання на окремому за-

вершеному етапі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 

Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, ви-

значеного навчальною програмою у наступних формах і в такі терміни: 

 

Курс Семестр Форма контролю 

IV ІI Залік 

 

Підсумковий контроль проводиться за допомогою контрольних питань, 

наведених у навчальному посібнику або в методичних рекомендаціях до самос-

тійного вивчення дисципліни або за допомогою спеціальної комп’ютерної про-

грами, яка знаходиться в комп’ютерній мережі університету. 

Нижче наведені приклади питань модульного контролю 1та 2. 
1. Поняття , предмет, методи, етапи та галузі статистичної науки. 

2. Закон великих чисел, динамічні та статистичні закономірності. 

3. Організація та функціонування органів державної статистики в Україні та їх основні завдання. 

4. Поняття, предмет, мета і завдання правової статистики , її основні галузі та взаємозв’язок із загальною 

теорією статистики. 

5. Структура статистичного апарату в органах внутрішніх справ, прокуратури, судових органах та його 

функції. 

6. Значення правової статистики для правоохоронної діяльності. 

7. Статистичне спостереження, його сутність, завдання та організаційні форми. 

8. План , мета і об’єкти статистичного спостереження  та особливості відображення об’єктів у правовій 

статистиці. 

9. Одиниці сукупності, спостереження і виміру в правовій статистиці. 

10. Програма статистичного спостереження, його основні форми, види та способи. 

11. Сутність та основні положення вибіркового спостереження, способи відбору одиниць у вибіркову. 

12. Помилки спостереження ,їх види та способи контролю статистичних даних. 
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13. Поняття статистичних формулярів та їх види. 

14. Документи первинного обліку роботи судів, їх статистична звітність та їх види. 

15. Статистична звітність в органах прокуратури і внутрішніх справ, її види  та складання. 

16. Документи первинного обліку роботи судів, їх статистична звітність  та їх види. 

17. Документи первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, та руху кримінальних справ. 

18. Поняття статистичного зведення та його види. Поняття групування, його завдання, види та ознаки. 

19. Статистичні ряди розподілу їх поняття та види. 

20. Статистичні таблиці, їх поняття, основні елементи, види та правила побудови. 

21. Статистичні графіки, їх поняття, основні елементи, способи побудови та застосування в правовій ста-

тистиці. 

22. Поняття узагальнюючих показників та їх значення в правовій статистиці. 

23. Поняття абсолютних статистичних величин, їх види, одиниці виміру та значення в правовій статистиці. 

24. Абсолютні показники в цивільно - правовій та адміністративно – правовій статистиці та їх характерис-

тика. 

25. Поняття відносних величин, форми їх вираження та види. 

26. Поняття відносної величини  структури  та спосіб її обчислення. 

27. Поняття відносної величини динаміки та спосіб її обчислення. 

28. Поняття відносної величини координації та спосіб її обчислення. 

29. Поняття відносної величини інтенсивності та спосіб її обчислення. 

30. Поняття відносної величини порівняння. 

31. Поняття середньої величини, їх види, способи обчислення, мода та медіана. 

32. Поняття показників варіації та способи їх обчислення. 

33. Динамічні ряди, їх поняття, класифікація, способи побудови, основні показники та техніка обчислення. 

34. Поняття про індекси, правила їх побудови та класифікація. 

35. Поняття статистичного аналізу та його основні завдання. 

36. Показники правової статистики та загальні правила проведення статистичного аналізу. 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВА 
СТАТИСТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 
1. Поняття та історія розвитку статистики. 
2. Предмет статистичної науки та її роль у вивченні соціальних явищ. 
3. Методологія і методи статистичної науки та етапи статистичного дослідження. 
4. Види господарського обліку. 
5. Галузі статистичної науки та їх взаємозв'язок з іншими науками. 
6. Нормативне забезпечення та організація статистики в Україні. 
7. Поняття правової статистики та історія її розвитку в Україні. 
8. Предмет, завдання та мета правової статистики. 
9. Взаємозв'язок правової статистики і загальної теорії статистики. 
10. Етапи та методи правової статистики. 
11. Галузі правової статистики та їх взаємозв'язок з іншими правовими науками. 
12 Структура статистичного апарату в органах суду, прокуратури та внутрішніх справ. 
13. Значення даних правової статистики для зміцнення правопорядку в країні. 
14. Сутність, завдання та організаційні форми статистичного спостереження. 
15. Мета та план статистичного спостереження. 
16. Об'єкти правової статистики та особливості їх відображення. 
17. Одиниці сукупності, спостереження, виміру. 
18. Програма статистичного спостереження. 
19. Види статистичного спостереження. 
20. Способи статистичного спостереження. 
21. Помилки спостереження і види контролю даних. 
22. Поняття про статистичні формуляри. 
23. Єдиний облік злочинів та види його документів. 
24. Підстави та порядок складання первинних облікових документів. 
25. Організація обліку роботи і ведення статистичної звітності в органах прокуратури. 
26. Види документів первинного обліку в судах та органах юстиції. 
27. Поняття про статистичну звітність. 
28. Види статистичної звітності в органах внутрішніх справ та прокуратури. 
29. Види статистичної звітності в судах та органах юстиції. 
30. Види статистичної звітності в органах, які ведуть боротьбу з адміністративними правопору-
шеннями. 
31. Організація статистичної роботи в судах, правоохоронних органах, органах юстиції в умовах 
автоматизації процесів управління. 
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32. Вимоги, що пред'являються до статистичних даних, та їх надійність. 
33. Сутність статистичного зведення та його види. 
34. Сутність статистичного групування, основні вимоги до нього, завдання та види. 
35. Основні питання методології статистичних групувань. 
36. Групування (класифікація) у правовій статистиці. 
37. Статистичні ряди розподілу. 
38. Табличний метод у правовій статистиці. 
39. Поняття про статистичні графіки. 
40. Основні елементи статистичних графіків. 
41. Види графіків, правила їх побудови та застосування у правовій статистиці. 
42. Поняття про узагальнюючі показники. 
43. Абсолютні статистичні величини та їх використання у правовій статистиці. 
44. Поняття відносних величин та форми їх вираження. 
45. Відносні величини у правовій статистиці та їх види. 
46. Поняття середньої величини. 
47. Види середніх величин та техніка їх обчислення. 
48. Поняття моди та медіани. 
49. Показники варіації та способи їх обчислення. 
50. Основні поняття теорії імовірності. 
51. Поняття закону великих чисел, динамічні та статистичні закономірності. 
52. Вибірковий метод та його значення для вивчення правових явищ. 
53. Основні положення вибіркового спостереження. 
54. Способи відбору одиниць у вибіркову сукупність. 
55. Поняття про статистичні ряди та їх види. 
56. Види рядів динаміки та правила їх побудови. 
57. Основні показники рядів динаміки і техніка їх обчислення. 
58. Вивчення закономірностей ряду динаміки. 
59. Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування з використанням рядів динаміки. 
60. Поняття індексного методу. 
61. Правила побудови індивідуальних індексів та їх класифікація.  
62. Правила побудови та обчислення загальних індексів. 
63. Агрегатний індекс - основна форма загального індексу. 
64. Базисні та ланцюгові індекси. 
65. Поняття статистичного аналізу та його основні завдання. 
66. Поняття про взаємозв'язок статистичних показників. 
67. Види та форми зв'язків між явищами. 
68. Використання статистичного аналізу при вивченні злочинності. 
69. Використання статистичного аналізу для оцінки діяльності суду та правоохоронних органів. 
70. Прийоми виявлення щільності зв'язку між показниками досліджуваних явищ. 
71. Кореляційний аналіз суспільних зв'язків у правовій статистиці. 
74 Організація правової статистики у зарубіжних країнах. 
72. Поняття, завдання і методи міжнародної правової статистики. 
73. Правова статистика міжнародних організацій. 
 

1.10. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 

дисципліни в повному обсязі. 

Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти На-

ціонального гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-

методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 

гірничий університет, 2005. – 138 с.». 

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 

вигляді типових питань.  

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-

формаційно-методичного забезпечення дисципліни.  
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1.11. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів 

мають бути подані у вигляді тестових завдань. 

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через ко-

ефіцієнт засвоєння: 

КЗ = N/P, 

де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 

P – загальна кількість визначених істотних операцій. 

Критерії визначення оцінок: 

 

“відмінно” -           KЗ > 0,9;  

“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 

“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 

“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 

 

При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно врахову-

вати здатність студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуа-

ціях; 

- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 

- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані резуль-

тати від прийнятих рішень; 

- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 

чинних стандартів. 

 
1.12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА  

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного за-

безпечення несе завідувач кафедри. 
 

2.4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна література, нормативна література: 

1 . Закони України від 17 вересня 1992 року "Про державну статистику"(В редакції 

Закону від 13 липня 2000 року). //ВВР, 2000 р., № 43, ст. 362. 

2. Указ Президента України від 19 січня 2004 року № 60/2004 "Про Державний комітет 

статистики України" //Офіційний вісник України, 2004, №З, от. 117. 

3. Постанови Кабінету Міністрів України: 

- від 4 травня 1993 року № 326 "Про Концепцію побудови національної статистики 

України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики" (3 на-
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8; 
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12. Інструкція про єдиний облік злочинів (Затверджена наказом Генеральної прокуратури 
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тистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських ) та Інструкції 
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3. Безрученко В.С., Білоус В. Т., Грищенко В. В. та ін. Правова статистика. Навчальний 
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