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Вказівки до семінарських занять 
Ефективною формою організації у вищій школі є семінарські заняття. Слід 

пам’ятати, що семінарські заняття, як правило,  органічно поєднуються з 
лекціями.  

Семінар являє собою таку форму організації навчання, при якій на етапі 
підготовки переважає самостійна робота студентів з навчальною та науковою 
літературою, законодавчими чи іншими нормативними актами та іншими 
дидактичними засобами над визначеними питаннями, проблемними ситуаціями 
та завданнями. А в процесі самого семінару відбувається активне обговорення, 
дискусії та виступи студентів, де вони діляться своїми думками і результатами 
дослідження окремих питань та під керівництвом викладача роблять 
узагальнюючі висновки.  

На семінарах вирішуються такі завдання: 
1) розвиток творчого професійного мислення; 
2) пізнавальна мотивація; 
3) професійне використання знань у навчальних умовах (оволодіння 

юридичною мовою, навички оперування формулюваннями, поняттями, 
визначеннями, оволодіння вміннями і навичками постановки і розв’язання 
інтелектуальних проблем і завдань, спростування, відстоювання своєї точки 
зору); 

4) повторення і закріплення знань; 
5) контроль  
6) професійне спілкування. 
Семінар визначається як завершальний етап вивчення блоку 

взаємопов’язаних питань (тем) дисципліни. Це обумовлено тим, що під час його 
проведення підводиться підсумок роботи викладача (на лекціях) та самостійної 
роботи студентів (під час підготовки до семінару).  

Семінарські заняття сприяють глибокому засвоєнню студентами 
теоретичних проблем, оволодінню науковим апаратом, формуванню у них 
навичок ораторського мистецтва, уміння аргументувати свої судження, вести 
наукову полеміку, захищати і обстоювати свою думку, зважаючи на думку іншої 
людини, вчать толерантності. 

Головна мета семінарських занять — сприяння поглибленому засвоєнню 
студентами найбільш складних питань навчального курсу, спонукання студентів 
до колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу 
явищ і проблем, активізування до самостійного вивчення наукової та методичної 
літератури, формування навичок самоосвіти. 

Враховуючи це, можна визначити такі цілі проведення семінарського 
заняття:  

- оптимальне поєднання лекційних занять із систематичною самостійною 
навчально-пізнавальною діяльністю студентів, їх теоретичну підготовку з 
практичною; 

- розвиток  уміння, навичок розумової праці, творчого мислення, уміння 
використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; 



- формування у студентів інтересу до науково-дослідної роботи і залучення 
їх до наукових досліджень, які здійснює комісія (кафедра); 

- забезпечення системного повторення, поглиблення і закріплення знань 
студентів за певною темою; 

- формування умінь і навичок здійснення різних видів майбутньої 
професійної діяльності; 

- здійснення діагностики і контролю знань студентів з окремих розділів і 
тем програми, формування умінь і навичок виконання різних видів майбутньої 
професійної діяльності. 

Семінарські заняття виконують такі основні функції: 
- навчальну – полягає у поглиблені, конкретизації, систематизації знань, 

засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до 
семінару; 

- розвивальну – полягає у розвитку логічного мислення студентів, набуття 
ними умінь працювати з різними джерелами, формуванні умінь і навичок аналізу 
фактів, явищ, проблем тощо; 

- виховну – полягає у виховані відповідальності, працездатності, виховання 
культури спілкування і мислення, прищеплення інтересу до вивчення конкретної 
дисципліни та до фаху, формуванні потреби раціоналізації навчально-
пізнавальної діяльності та організації дозвілля; 

- діагностично-корекційну та контролюючу – полягають у контролі за 
якістю засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлені прогалин у його 
засвоєнні та їх подолання. 

В ході проведення семінару поєднується такі елементи взаємодії учасників 
семінару, як: виступи студентів, обговорення їх думок та роз’яснення викладача; 
розгляд, тлумачення визначених питань (проблем) та аналіз різних, інколи 
досить дискусійних, позицій; обговорення спірних позицій та питань, які 
виникли при підготовці до семінару; поглиблене вивчення теорії та отримання 
навиків і умінь використовувати нові знання в практичній роботі.  

Семінар, порівняно з іншими формами навчання, вимагає від студентів 
досить великого обсягу самостійної роботи та передбачає вміння працювати з 
декількома джерелами, здійснювати порівняння думок різних авторів стосовно 
одного і того ж питання і на основі отриманої інформації робити власні 
узагальнення та висновки по темі.  

Тому успіх усього семінару і особливо на етапі його підготовки багато в 
чому залежить від ефективності самостійної роботи студентів. Іншими словами, 
семінар вбирає в себе, інтегрує як частина самостійну роботу студентів.  

Спираючись на практику проведення семінарських занять у вузах, можна 
сказати, що існують такі форми семінарських занять, як:  

1) розгорнута бесіда;  
2) обговорення доповідей і рефератів;  
3) семінар-диспут;  
4) семінар – прес-конференція;  
5) коментоване читання;  
6) вправи на самостійність мислення, письмова (контрольна) робота;  



7) семінар-колоквіум та інші.  
Розгорнута бесіда передбачає підготовку студентів з кожного питання 

плану заняття з єдиним для всіх переліком рекомендованої обов'язкової та 
додаткової літератури; виступи студентів (за їх бажанням або за викликом 
викладача).  

Доповіді готуються студентами за заздалегідь запропонованої тематики. 
Така форма проведення семінарського заняття, крім загальних цілей навчального 
процесу, переслідує завдання прищепити студентам навички наукової, творчої 
роботи, виховати у них самостійність мислення, смак до пошуку нових ідей і 
фактів, прикладів. 

Семінар-диспут може проводитися як в групі, так і на потоці, та має ряд 
переваг. Диспут як елемент звичайного семінару може бути викликаний 
викладачем в ході роботи або ж заздалегідь планується ним. Полеміка виникає 
часом і стихійно. У ході полеміки студенти формують у себе винахідливість, 
швидкість розумової реакції і, головне, відстоюючи в суперечці свою думку, 
вони навчаються слухати опонента та висловлюватися самі. А думка, яку вони 
так відстоюють стає їх глибоким переконанням. Проте тут головне пам’ятати, що 
не варто допускати хибності такої думки, адже в такому разі диспут не дасть 
позитивного результату, а навпаки, сформулює невірні висновки студентів.  

Семінар - прес-конференція є однією з різновидів доповідної системи. З 
усіх пунктів плану семінару викладач доручає студентам (одному або декільком) 
підготувати короткі доповіді.  

Коментоване читання першоджерел на семінарі має на меті сприяти більш 
осмисленій та ретельній роботі студентів над рекомендованою літературою. 
Найчастіше вона складає лише елемент звичайного семінару у вигляді 
розгорнутої бесіди і триває всього 15-20 хвилин. Коментоване читання дозволяє 
привчати студентів краще розбиратися у наукових джерелах. Коментування 
може бути виділено в якості самостійного пункту плану семінару.  

Вправи на самостійність мислення зазвичай входять в якості одного з 
елементів в розгорнуту бесіду або обговорення доповідей. Викладач вибирає 
декілька тез або проблемних ситуацій, що безпосередньо відносяться до теми 
заняття, і пропонує студентам проаналізувати їх.  

Колоквіуми-співбесіди викладача зі студентами зазвичай проводяться з 
метою з'ясування знань з тієї чи іншої теми курсу, їх поглиблення.  

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна зазначити, що семінар (лат. 
seminarium - розсадник) – це вид практичних занять, який передбачає самостійне 
опрацювання студентами окремих тем і проблем відповідно змісту навчальної 
дисципліни та обговорення результатів цього вивчення, представлених у вигляді 
тез, повідомлень, доповідей, рефератів тощо. 

А значення семінару, для навчального процесу переоцінити складно, адже 
семінарське заняття:  

1) стимулює регулярне вивчення студентами першоджерел та іншої 
літератури, а також уважне ставлення до лекційного курсу;  

2) закріплює знання, отримані студентами при прослуховуванні лекції і 
самостійної роботи над літературою;  



3) розширює коло знань завдяки виступам інших студентів та викладача на 
занятті;  

4) дозволяє студентам перевірити правильність раніше отриманих знань, 
вичленувати в них найбільш важливе, істотне;  

5) сприяє перетворенню знань у тверді особисті переконання, розсіює 
сумніви, які могли виникнути на лекціях і при вивченні літератури, що особливо 
добре досягається в результаті зіткнення думок, дискусії;  

6) прищеплює їм навички самостійного мислення, усного виступу з 
теоретичних питань, привчає студентів вільно оперувати термінологією, 
основними поняттями і категоріями;  

7) надає можливість викладачу систематично контролювати рівень 
самостійної роботи студентів над першоджерелами, іншим навчальним 
матеріалом, ступінь їх уважності на лекціях;  

8) дозволяє вивчити думки, інтереси студентів, а також служить засобом 
контролю викладача не тільки за роботою студентів, але й за своєю власною як 
лектора і керівника семінару, консультанта і т.д. 

Підготовка до семінарського заняття передбачає такі дії: 
- опрацювання кількох джерел; 
- виписування основних положень із посиланнями на джерела; 
- групування матеріалу за питаннями на окремих аркушах або картках, 

керуючись змістом попередньої лекції; 
- поглиблення і розширення наявних знань; 
- доповнення й виправлення записів, фіксування питань, що виникають; 
- обмірковування плану відповіді на питання (добір відповідних фактів, 

цитат і аргументів); 
- ознайомлення з рецензіями на літературу, яку вивчають; 
- концентрація уваги на головному; 
- консультування у викладача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематичний план семінарських занять з дисципліни 

«Правова статистика» 
 

Кількість годин № 
п/п 

Назва теми 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема: Теоретичні основи правової статистики. Поняття та 
категорії статистичної наук. Статистичні спостереження. 
Види статистичних спостережень.  

2 - 

2 Тема: Облік статистичних даних у правоохоронних 
органах та судах. Статистична звітність. Види звітності. 
Використання статичної звітності у правовій діяльності.  

2 1 

3 Тема:  Абсолютні величини у правовій статистиці. 
Зведення та групування отриманих даних 

2 1 

4 Тема: Середні величини у правовій статистиці. Види 
середніх величин. Математичне обґрунтування середніх 
величин. 

2 - 

5 Тема: Ряди динаміки у правовій статистиці. Індекси у 
правовій статистиці.  

2 - 

РАЗОМ 10 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Плани семінарських занять з дисципліни «Правова статистика» для 

студентів спеціальності «Правознавство» 

 
Семінарське заняття №1       (2 години)  
 

Тема:  Теоретичні основи правової статистики. Поняття та 
категорії статистичної наук. Статистичні спостереження. Види 
статистичних спостережень 

1.Загальні положення про статистику як науку.  
2.Предмет, метод та завдання правової статистики.  
3.Значення та необхідність вивчення правової статистики. 
4.Органи державної статистики та їх завдання. 
5.Поняття та завдання статистичного спостереження,  
6.Основні види та способи статистичного спостереження.  
7.Програмно-методичні аспекти статистичного спостереження. 
8.Об'єкти статистичного спостереження у правовій практиці. 
9. Економічна та адміністративна статистика. 
10. Поняття статистичного аналізу. 
11. Спостереження як статистичний інструмент та його види. 
12. Поняття та склад статистичного звіту. 
13. Підсумкова статистична звітність в різних галузях правової діяльності. 
 

Контрольні питання: 
1. Чим об’єктивно підтверджується необхідність правової статистики? 
2. Дати характеристику предмету та методу правової статистики. 
3. Які принципи правової статистики є організаційними? 
4. Які принципи правової статистики віднесено до функціональних?  
5. Які органи державної статистики Ви знаєте? 
6. Які завдання правової статистики? 
7. Які повноваження спостерігача в правовій статистиці? 
8. Які повноваження має голова відділу статистики у районному відділі 

органу виконавчої влади? 
9. Якими законодавчими актами визначено статус працівників в правовій 

статистиці? 
10. Які основні види та способи статистичного спостереження Ви знаєте? 
11. Чим забезпечується програмна методичність у правовій статистиці? 
12. Назвіть об’єкти правової статистики та дайте їм аналіз? 
13. Чи забезпечене існування в правовій статистиці окремих категорій 

контролю та нагляду? 
14. У яких випадках необхідно дотримуватися процедури спостереження? 
15. Які вимоги пред’являються до змісту звіту в правовій статистиці? 
16. Види звітів та їх структура в правовій статистиці? 
17. Чи передбачається відповідальність за порушення встановленого 

порядку статистичного спостереження? Якщо так, то яка? 



18. Вкажіть особливості економічної та адміністративної статистики 
19. Дайте аналіз кримінальній статистиці? 
20. Особливості судової статистики 
21. Чим відрізняється судова від правоохоронної статистики в теорії 

державної діяльності? 
22. Які критерії визначають об’єкти кримінальної статистики? 
23. Які види об’єктів господарської статистики Ви знаєте? 
24. З чого складаються підсумкові статистичні звіти? 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 1 об’єднує в собі 2 теми, які розкривалися 

викладачем під час лекційних занять.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання:  
1.1 статистична діяльність: поняття та суб’єкти;  
1.2 мета і завдання статистики 
1.3 порядок подання звітів в правовій статистиці;  
1.4 врегулювання розбіжностей, що виникають під час статистичних 

досліджень;  
1.5 розподіл витрат на статистичні спостереження;  
1.6 математичний інструментарій статистики;  
1.7 порядок подання статистичних звітів органами виконавчої влади; 
2) скласти статистичний звіт. 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 1, 3, 4, 8-13, 15, 17-19, 21, 22 
 
 
Семінарське заняття № 2  (2 години) 
 
Тема: Облік статистичних даних у правоохоронних органах та судах. 

Статистична звітність. Види звітності. Використання статичної 
звітності у правовій діяльності.  

1.Єдиний облік злочинів. 
2.Підстави та порядок складання первинних облікових документів.  
3.Документи первинного обліку в судах та органах юстиції  
4.Поняття статистичної звітності.  
5.Види статистичної звітності.  
6.Статистична звітність у правоохоронних органах.  
7.Статистична звітність у судах. 



8.Статистична звітність в органах юстиції.  
9.Організація статистичної роботи в правоохоронних органах, судах, 
органах юстиції в умовах автоматизації процесів управління.  
10.Вимоги, що пред'являються до статистичних даних та їх надійність. 
 

Контрольні питання: 
1. Які види єдиного обліку встановлені в нормативних актах? 
2. У чому полягає значення первинних документів при обліку злочинів? 
3. Які існують класифікації первинних документів у правовій статистиці? 
4. Які види статистичної звітності Ви знаєте? 
5. Охарактеризуйте види статистичної звітності 
6. Зміст статистичної звітності в правоохоронних органах 
7. Який порядок розгляду поданої статистичної звітності? 
8. Які особливості статистичної звітності у органах юстиції? 
9. Який порядок виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів? 
10. Які елементи статистичної звітності Ви можете назвати ? 
11. Порядок дослідження юридичних фактів у сукупності 
12. У чому полягає організація статистичної роботи? 
13. У чому полягає організація статистичної роботи? 
14. Що таке автоматизація процесів управління? 
15. У чому сутність статистичних даних? 
16. Коли залучаються до участі в статистичному дослідженні представники 

правоохоронних органів? 
17. Прокуратура як учасник статистичного процесу 
18. Коли відбувається перевірка статистичних даних? 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 2 об’єднує в собі 2 теми, які розкривалися 

викладачем під час лекційних занять.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання:  
1.1 порядок встановлення та обчислення статистичних даних;  
1.2 видові ознаки статистичної звітності; 
1.3 порядок подачі статистичної звітності органами виконавчої влади;  
1.4 порядок обчислення конкретних статистичних показників;  
1.5 поняття статистичного дослідження; 
1.6 види та елементи статистичного дослідження;  
1.7 елементи математичних обчислень в статистичних показниках;  
1.8 правове становище органу виконавчої влади в статистиці;  
1.9 правове становище учасників подачі звітності. 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    



Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 3, 8-13, 18-21 
 
Семінарське заняття № 3    (2 години) 
 
Тема:  Абсолютні величини у правовій статистиці. Зведення та 

групування отриманих даних  
1.Абсолютні статистичні величини та їх використання у правовій 
статистиці. 
2.Відносні величини у правовій статистиці.  
3.Абсолютні величини у правовій статистиці.  
4.Натуральні показники у правовій статистиці. 
5.Відносні статистичні величини.  
6.Відносини величин інтенсивності. 
7.Поняття коефіцієнту злочинності.  
8.Відносні величини структури сукупності. 
9.Статистичне зведення.  
10.Статистичне групування.  
11.Сутність статистичного зведення та групування.  
12.Види статистичних групувань.  
13.Методологічні принципи побудови статистичних групувань.  
14.Статистичні ряди розподілу. 
15.Табличний метод у правовій статистиці.  
16.Типологічне угрупування у правовій статистиці. Структурне групування 
у правовій статистиці. 
17.Аналітичне групування у правовій статистиці.  
18.Поняття простого і складного групування. 
 
 

Контрольні питання: 
1. З яких елементів складаються абсолютні величини? 
2. Які вимоги висуваються до використання абсолютних величин у 

правовій статистиці? 
3. Які відносні величини використовуються у правовій статистиці? 
4. Які натуральні показники є елементами статистичної звітності? 
5. Які відносні величини інтенсивності? 
6. Які існують відносні величини інтенсивності? 
7. Яка умова застосування відносних величин у правовій статистиці? 
8. Які відносини величин інтенсивності існують? 
9. Назвіть види коефіцієнтів у правовій статистиці 
10. Що таке відносний показник величини структури? 
11. Що таке статистичне зведення? 
12. Що таке статистичне групування? Коли воно здійснюється? 



13. Структуруйте процедуру статистичного зведення? 
14. Як оформлюється статистичне групування? 
15. Назвіть завдання статистичного групування 
16. На які  частини можна поділити розподіл рядів? Завдання та 

математичні дії, що здійснюють в кожній з цих частин. 
17. Яке значення має табличний метод у правовій статистиці? Які вимоги 

висуваються до нього? 
18. Які існують види аналітичного групування 
19. Назвіть стадії аналітичного групування? 
20. Чи існує різниця між модою та медіаною? Якщо так, то яка? 
21. У яких випадках застосовується табличне групування? 
22. Які елементи табличного групування? 
23. З яких частин складається складне групування? 
24. У чому полягають особливості простого групування? 
25. Які передбачено способи виправлення помилок у групуванні? 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 3 об’єднує в собі дві теми, яка розкривалася 

викладачем під час лекційного заняття.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1 поняття аналітичного групування;  
1.2 поняття та обчислення моди;  
1.3 структура та обчислення медіани;  
1.4 показник середньої звідної;  
1.5 показник середньої математичної;  
1.6 система математичних показників та індексів.  
2) Скласти статистичний звіт у формі таблиці. 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 3, 8-13 
 
Семінарське заняття № 4    (2 години)  
 
Тема: Середні величини у правовій статистиці. Види середніх величин. 

Математичне обґрунтування середніх величин 
1. Поняття про середні величини.  
2. Види середніх величин та способи їх обчислення.  
3. Показники варіації та способи їх розрахунку.  
4. Формула Стерджеса.  



5. Атрибутивні групувальні ознаки.  
6. Дискеретні (кількісні) групувальні ознаки.  
7. Рівні і нерівні інтервали розподілу.  
8. Поняття та види статистичних рядів розподілу.  
9. Ранжування ряду. Статистичні таблиці і їх складові.  
10. Види статистичних таблиць Поняття середньої величини.  
11. Якісна однорідна сукупність Загальний вид степеневої середньої.  
12. Середня арифметична: проста і зважена. Варіанта числового ряду.  
13. Середня геометрична.  
14. Мода. Медіана.  
15. Розмах варіації.  
16. Середнє квадратичне відхилення 
 

Контрольні питання: 
1. Назвіть види середніх величин? 
2. Які вимоги висуваються до середніх величин? 
3. У яких випадках використовуються показники варіації? 
4. Які особливості показників варіації в правовій статистиці? 
5. З яких частин складається атрибутивна групувальна ознака? 
6. Аналіз дискретних групувальних ознак. 
7. Що таке рівні а нерівні ряди розподілу? Чи є між ними різниця? Якщо є, 

то яка?  
8. Аналіз статистичних рядів розподілу 
9. Як впливають на статистичний звіт застосування ранжування ряду? 
10. Як впливають на результати статистичного дослідження середні 

величини? 
11. Що повинна містити статистична таблиця?  
12. Який порядок застосування табличного методу в звітності по 

статистиці? 
13. Якими рисами характеризується якісна однорідна сукупність? 
14. Який передбачено вид середніх у табличних звітах? 
15. Які вимоги висуваються до середньої арифметичної?  
16. У яких випадках застосовується середня геометрична? 
17. Який передбачено порядок розгляду касаційної скарги? 
18. Назвіть складові моди? 
19. Які підстави застосування медіани? 
20. Що повинна містити таблиця із середнім розмахом варіації? 
21. Дайте визначення категорії середнього квадратичного відхилення? 
22. Яка математична формула моди?  
23. Які дії здійснюються при розрахунку медіани? 
24. Який розмах варіації прийнятний для статистичної таблиці 
25. Назвіть математичне обґрунтування формули Стерджеса? 
26. Що таке «показник варіації»? 
27. У чому сутність застосування моди і медіани в статистичних таблицях? 
28. Які показники варіації є оптимальними у правовій статистиці? 



29. Які середні квадратичні відхилення є оптимальними? Який порядок їх 
обрахування? 

30. Яке значення середніх величин у правовій статистиці? 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 4 об’єднує в собі 2 теми, які розкривалися 

викладачем під час лекційних занять.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1 математичне обґрунтування формули Стерджеса 
1.2 показники варіації 
1.3 середня геометрична  
1.4 середня математична 
1.5 ранжування ряду 
1.6 розмах варіації 
1.7 особливості розрахунку середніх величин у правовій статистиці 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.  

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 3, 4, 8-14 
 
Семінарське заняття № 5   (2 години)  
 
Тема: Ряди динаміки у правовій статистиці. Індекси у правовій 

статистиці.  
1.  Ряди динаміки та їх класифікація.  
2. Правила побудови рядів динаміки та їх перетворення.  
3. Показники аналізу рядів динаміки.  
4. Поняття рядів динаміки. 
5. Рівняння ряду. Моментальний ряд динаміки.  
6. Інтервальний ряд динаміки.  
7. Правила побудови рядів динаміки. Метод перетворення ряду 
динаміки. 
8. Поняття про індекси та їх класифікація.   
9. Методичні основи побудови індексів.  
10. Особливості застосування індексного методу у правовій статистиці. 
11. Поняття індексів у правовій статистиці.  
12. Індексована величина. Індекси кількісних показників.  
13. Індекси якісних показників. Індивідуальні індекси.  

 
Контрольні питання: 



1. Які ряди динаміки існують? 
2. Назвіть правила побудови рядів динаміки 
3. Дайте характеристику рівнянню ряду 
4. В чому полягає сутність індексів? 
5. Порядок обчислення індексу 
6. У чому полягає відмінність між рядом динаміки та індексованим рядом? 
7. Що розуміється під індексним методом? 
8. Яку передбачено систему індексів у праві? 
9. Що таке моментальний ряд динаміки? 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 5 об’єднує в собі дві теми, яка розкривалися 

викладачем під час лекційних занять та одну тему, які студенти вивчають 
самостійно.  

Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 
рекомендованою літературою та самостійно: 

1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1  ряди динаміки;  
1.2 види індексів;   
1.3 інтервальний ряд;  
1.4 побудова рядів динаміки  
1.5 розгляд елементів ряду. 
Також студенти при підготовці до семінарського заняття повинні скласти 

таблиці по темам (питанням), які виносяться на семінарське заняття таблиці, 
якими зможуть користуватися при усній відповіді на семінарі.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 3, 6, 8-13 
 


