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ВСТУП 

 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Господарський процес» 

складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста 
спеціальності 5.03040101 «Правознавство»  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є статистичні показники різноманітних юридичних 
явищ і процесів, вимірювання рівня ефективності діяльності органів виконавчої влади.  

 Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна тісно пов’язана із курсами «Адміністративне право», 
«Фінансове право», «Державне будівництво і місцеве самоврядування», «Кримінальне право».   

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Загальна частина 
2. Особлива частина 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Правова статистика ” є  навчити студентів 

оперувати статистичними даними та вміти розраховувати показники статистики. 
 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Правова статистика ” є  здійснення 

всебічного обліку, збирання й аналізу статистичної інформації про факти соціально-
економічного життя, що детермінують правопорушення;  розробка і впровадження наукових 
методів обліку, міжнародних стандартів і рекомендацій; 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; забезпечення доступності, відкритості, гласності зведених статистичних 
даних про правові явища. 

 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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. 
 
вміти : 

порівнювати, аналізувати, узагальнювати статистичні факти та події; оцінювати події та 
діяльність людей в статистичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; 
аналізувати 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. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/________ кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Теоретична частина. 

  Тема № 1 «Теоретичні основи правової статистики».  
Загальні положення про статистику як науку. Предмет, метод та завдання правової статистики. 



Значення та необхідність вивчення правової статистики. Органи державної статистики та їх завдання. 
 
Тема № 2  «Статистичне спостереження – основний метод збору інформації».   
Поняття та завдання статистичного спостереження. Основні види та способи статистичного 
спостереження.  
Програмно-методичні аспекти статистичного спостереження. Об'єкти статистичного спостереження у 
правовій практиці. 
 
  Тема № 3 «Облік та первинні документи в правоохоронних органах, судах, органах юстиції».  
Єдиний облік злочинів. Підстави та порядок складання первинних облікових документів.  
Документи первинного обліку в судах та органах юстиції 
 
  Тема № 4 «Статистична звітність в правоохоронних органах, судах, органах юстиції».   
Поняття статистичної звітності. Види статистичної звітності. Статистична звітність у правоохоронних 
органах. Статистична звітність у судах. Статистична звітність в органах юстиції. Організація 
статистичної роботи в правоохоронних органах, судах, органах юстиції в умовах автоматизації 
процесів управління. Вимоги, що пред'являються до статистичних даних та їх надійність. 
 

 
Змістовий модуль 2. Розрахункова частина. 

 
Тема № 1 «Абсолютні та відносні величини  у правовій статистиці». 
Абсолютні статистичні величини та їх використання у правовій статистиці. Відносні величини 
у правовій статистиці. Абсолютні величини у правовій статистиці. Натуральні показники у 
правовій статистиці. Відносні статистичні величини. Відносини величин інтенсивності. 
Поняття коефіцієнту злочинності. Відносні величини структури сукупності. 
 
Тема № 2 «Зведення та групування матеріалів статистичного спостереження».  
Статистичне зведення. Статистичне групування. Сутність статистичного зведення та 
групування.  
Види статистичних групувань. Методологічні принципи побудови статистичних групувань. 
Статистичні ряди розподілу. Табличний метод у правовій статистиці. Типологічне 
угрупування у правовій статистиці. Структурне групування у правовій статистиці. Аналітичне 
групування у правовій статистиці. Поняття простого і складного групування. 
 
Тема  № 3 «Середні величини у правовій статистиці».  
Поняття про середні величини. Види середніх величин та способи їх обчислення. Показники 
варіації та способи їх розрахунку. Формула Стерджеса. Атрибутивні групувальні ознаки. 
Дискеретні (кількісні) групувальні ознаки. Рівні і нерівні інтервали розподілу. Поняття та види 
статистичних рядів розподілу. Ранжування ряду. Статистичні таблиці і їх складові. Види 
статистичних таблиць Поняття середньої величини. Якісна однорідна сукупність Загальний 
вид степеневої середньої. Середня арифметична: проста і зважена. Варіанта числового ряду. 
Середня геометрична. Мода. Медіана. Розмах варіації. Середнє квадратичне відхилення 
 
Тема № 4  «Ряди динаміки у правовій статистиці».  
Ряди динаміки та їх класифікація. Правила побудови рядів динаміки та їх перетворення.  
Показники аналізу рядів динаміки. Поняття рядів динаміки. Рівняння ряду. Моментальний ряд 
динаміки.  Інтервальний ряд динаміки. Правила побудови рядів динаміки. Метод перетворення 
ряду динаміки. Аналітичне вирівнювання. Види показників аналізу ряду. Абсолютний приріст 
(базисний).  
Абсолютний приріст (ланцюговий). Базисний темп зростання. Ланцюговий темп зростання. 
Базисний коефіцієнт зростання. Ланцюговий коефіцієнт зростання. Темп приросту базисний. 
Темп приросту ланцюговий. Середній абсолютний приріст. Середній темп зростання. 
Середній темп приросту. Поняття тенденції. Метод екстраполяції в рядах динаміки. 



 
Тема № 5 «Індекси у правовій статистиці».  
Поняття про індекси та їх класифікація. Методичні основи побудови індексів. Особливості 
застосування індексного методу у правовій статистиці. Поняття індексів у правовій статистиці. 
Індексована величина. Індекси кількісних показників. Індекси якісних показників. 
Індивідуальні індекси. Загальні (зведені) індекси. Агрегатні індекси. Середні індивідуальні 
індекси. Ланцюгові та базисні індекси. Індекси у правовому прогнозуванні подій. 
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