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Передмова 
 

У процесі навчання студентам потрібно перш за все з'ясувати, що означає 
слово "статистика", як воно тлумачиться в сучасному розумінні, які галузі 
включає. Однією з таких галузей є правова статистика, яка в своїх показниках 
відображає процес охорони суспільного і державного ладу, власності, прав та 
інтересів окремих громадян, підприємств, установ, організацій. 

Основні завдання правової статистики: 
1)  здійснення всебічного обліку, збирання й аналізу статистичної інформації 

про факти соціально-економічного життя, що детермінують правопорушення; 
2)  розробка і впровадження наукових методів обліку, міжнародних 

стандартів і рекомендацій; 
3)  забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності, стабільності 

показників правової статистики, що є надійною базою для розробки державної 
політики у сфері боротьби зі злочинністю, сприяють побудові правової держави; 

4) забезпечення доступності, відкритості, гласності зведених статистичних 
даних про правові явища. 

Під час вивчення курсу "Правова статистика" студенти мають набути знання 
про поняття, зміст, основні показники суспільно-правових явищ, їх вплив на стан 
і розвиток суспільства; сформувати навички щодо організації збору й обробки 
статистичної інформації згідно з принципами статистичної науки про 
кримінально-правові, цивільно-правові й адміністративно-правові явища і 
процеси суспільного життя; навчитися використанню методів аналізу 
статистичної інформації та дослідження й прогнозування вчинення 
правопорушень, злочинності, цивільних спорів, діяльності правоохоронних 
органів. 

Вивчення предмета «Правова статистика» забезпечує також і реалізацію 
загальноосвітніх компетентностей: загальнонаукової, загальнокультурної, 
громадянської, уміння вчитися.  

«Загальнонаукова» компетентність спрямована на вивчення статистики, 
розуміння причино – наслідкових зв’язків розвитку суспільства і уміння їх 
використовувати у професійній діяльності та всебічно аналізувати статистичні 
процеси, події та факти з наукових позицій їх тлумачення. 

«Загальнокультурна» компетентність передбачає оволодіння студентами 
вітчизняною та світовою методикою обчислення та прогнозування правових 
явищ, високою культурою розрахунків. Курс дає можливість студентам 
долучитися до досвіду розрахунків різноманітних явищ, надбаних людством 
протягом тисячоліть. 

Вивчення розвитку правової статистики, проблем і перспектив процесу 
розрахунків і обчислень, проблем статистичних відносин дозволяє формувати 
«громадянську» компетентність. 

Компетентність «уміння вчитися» дає можливість студентам після вивчення 
курсу «Правова статистика» орієнтуватися в процесах розрахунків, прогнозуванні 
подій, фактів, застосовувати здобуті знання для прогнозування суспільних 
процесів, аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського 



суспільства в контексті розрахунків, зіставляти статистичні процеси з епохами, 
вміти самостійно опрацьовувати матеріал, працювати з додатковою літературою, 
формулами, першоджерелами і на основі цього висловлювати та обґрунтовувати 
власну думку. 

  
Перелік основних умінь та понять  

Вивчаючи курс «Правова статистика» студенти повинні вміти: 
        порівнювати, аналізувати, узагальнювати статистичні факти та події; 
        оцінювати події та діяльність людей в статистичному процесі з позиції 

загальнолюдських цінностей; 
        спів ставляти юридичні події, процеси статистики з періодами розрахунків; 
        розрізняти тенденційно подану інформацію; 
        орієнтуватись у науковій періодизації математичної статистики; 
        вміти самостійно добувати статистичну інформацію за темою, працювати з 

першоджерелами, літературою, формулами; 
        аргументовано на основі статистичних фактів відстоювати власні погляди 

на ту чи іншу проблему; 
        самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на 

конференцію, семінарське заняття; 
        вміти диспутувати, писати наукові студентські роботи. 

  
 Вивчаючи курс «Правова статистика» студенти повинні знати :  

 сутність основних проблем математичних розрахунків; 
 основні закони та етапи розвитку статистичної науки; 
 суспільно-економічні, політичні та культурні процеси в елементах 

статистики; 
 знати статистичний аналіз юридичних подій; 
 зародження та розвиток української статистики; 
 процеси розбудови сучасної незалежної української держави; 
 діяльність органів виконавчої влади щодо статистичних спостережень. 
  

Основні поняття курсу: 
Статистика, право, держава, органи виконавчої влади,  статистична 
закономірність, статистична сукупність,  ознака, мода, медіана, ряди динаміки, 
статистична звітність, одиниця спостереження, об’єкт спостереження, звітність, 
ряд елементних структур, матриця, картка звітності, ряди зростання, кількісні 
ознаки, якісні ознаки,  індекси. 

 
 
 
 
 

 
 
 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

Написання контрольних робіт є важливим етапом в підвищенні знань 
студентів по дисципліні. Метою написання контрольних робіт є: вивчення, аналіз, 
оцінка і систематизація опанованої літератури, а також розміщення її в роботі 
згідно з планом, що поглиблює знання по конкретній проблемі, допомагає 
виробити у студента деякі навички (уміння) працювати з літературними 
джерелами, вірно аналізувати, узагальнювати, тлумачити законодавство, 
вивчений матеріал. 

Виконується робота державною мовою, із застосуванням правової 
термінології. 

Теми контрольних робіт пропонуються студентам на початку вивчення 
предмету. 

Студент має право вибрати варіант контрольних робіт із переліку, 
запропонованому викладачем. Номером варіанту роботи є порядковий номер 
студента в журналі обліку годин. 

Важливе значення  для успішного виконання контрольної роботи має добір 
літератури. Студенти можуть використовувати навчальні посібники, додаткову 
літературу, монографії, публікації, законодавство України. 

Контрольна робота повинна мати таку структуру: 
- Вступ; 
- Основні питання роботи; 
- Висновки; 
- Список використаної літератури. 

Обсяг контрольної роботи – до 5-8 друкованих аркушів (14 шрифт, інтервал – 1,5) 
або 8-12 рукописних. Використаних джерел – не менше 5. 

Зразок оформлення титульного листа роботи визначено навчальною 
частиною заочної форми навчання. 

Контрольна робота здається на попередню перевірку не пізніше як за 3 (три) 
тижні до екзаменаційної сесії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ «ПРАВОВА СТАТИСТИКА» 
Варіант 1 
1. Методи правової статистики 
2. Статистичне зведення 
 
Варіант 2 

1. Роль правової статистики у юридичній практиці 
2. Типологічне угрупування у правовій статистиці 

 
 
Варіант 3 

1. Основні завдання органів державної статистики 
2. Структурне угрупування у правовій статистиці 

 
 
Варіант 4 

1. Об’єкти спостереження адміністративно-правового характеру 
2. Аналітичне угрупування у правовій статистиці 

 
Варіант 5 

1. Облік злочинів у правоохоронних органах 
2. Поняття простого і складного групування 

 
Варіант 6 

1. Облік судових рішень 
2. Дискретні (кількісні) групувальні ознаки 

 
Варіант 7 

1. Поняття і види документів первинного обліку в судах і органах юстиції 
2. Поняття середньої величини 

 
 
Варіант 8 

1. Система статистичних показників і їх функції 
2. Якісна однорідна сукупність 

 
 
Варіант 9 

1. Аналітичне угрупування у правовій статистиці 
2. Розмах варіації 

 
Варіант 10 

1. Статистична звітність у судах 
2. Темп приросту базисний  

 
 



 
Варіант 11 

1. Поняття та види статичних рядів розподілу 
2. Середнє квадратичне відхилення 

 
Варіант 12 

1. Поняття рядів динаміки 
2. Індивідуальні індекси 

 
Варіант 13 

1. Абсолютний приріст (ланцюговий) 
2. Індексована величина 

 
Варіант 14 
1. Методи правової статистики 
2. Статистичне зведення 
 
Варіант 15 

3. Роль правової статистики у юридичній практиці 
4. Типологічне угрупування у правовій статистиці 

 
 
Варіант 16 

3. Основні завдання органів державної статистики 
4. Структурне угрупування у правовій статистиці 

 
 
Варіант 17 

3. Об’єкти спостереження адміністративно-правового характеру 
4. Аналітичне угрупування у правовій статистиці 

 
Варіант 18 

3. Облік злочинів у правоохоронних органах 
4. Поняття простого і складного групування 

 
Варіант 19 

3. Облік судових рішень 
4. Дискретні (кількісні) групувальні ознаки 

 
Варіант 20 

3. Поняття і види документів первинного обліку в судах і органах юстиції 
4. Поняття середньої величини 

 
 
Варіант 21 

3. Система статистичних показників і їх функції 



4. Якісна однорідна сукупність 
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