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1. В С Т У П 
 

Правова статистика входить до переліку факультатив-
них дисциплін, але її показники дозволяють визначити загаль-
ний рівень правопорядку в суспільстві завдяки цифровій харак-
теристиці усіх правопорушень, розглянутих правоохоронними 
органами. 

Так, за даними правової статистики можна також про-
аналізувати діяльність органів внутрішніх справ, прокуратури, 
органів суду, установ виконання покарань, господарських судів, 
нотаріату й інших органів, які виконують функції юрисдикції, 
виявити недоліки, що мали місце у роботі цих органів. 

М е т а  вивчення дисципліни – формування знань про 
кількісну сторону правових явищ, а також навичок щодо обчис-
лення та використання показників, які характеризують стан 
правопорядку. 

Програма навчальної дисципліни “Правова статистика” 
містить поняття про предмет і систему правової статистики, 
включає до себе також її методологію та конкретні методи, які 
застосовуються цією наукою. 

Оволодінню даною дисципліною сприятимуть такі фор-
ми навчання, як лекції та практичні заняття. У навчальному 
процесі вони займають особливе місце, бо покликані сприяти 
закріпленню і більш глибокому засвоєнню студентами як тео-
ретичних положень, викладених на лекціях і опрацьованих сту-
дентами під час самостійної роботи з рекомендованою літера-
турою, так і практики заповнення документів первинного обліку 
правоохоронних органів.  

Принцип модульності передбачає організацію опану-
вання навчального матеріалу в дискретно-неперервному полі за 
заданою модульною програмою, яка складається з логічно завер-
шених двох частин навчального матеріалу (2-х модулів). 
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Підсумковою формою контрою є залік, метою якого є 
перевірка рівня засвоєння студентами теоретичних знань пред-
мета та уміння застосовувати їх при вирішенні конкретних  
завдань і обчисленні показників правової статистики. 

У результаті вивчення “Правової статистики” студенти   
п о в и н н і : 

- з н а т и,  як за статистичними показниками оцінити 
стан та основні тенденції правопорядку в країні; 

- у м і т и   правильно тлумачити, обчислювати та вико-
ристовувати показники, які характеризують діяльність право-
охоронних органів. 
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2. З М І С Т 
 

І. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ 
 
Поняття правової статистики. Предмет правової статис-

тики. Завдання правової статистики відповідно до Конституції 
України. Статистична закономірність і статистична сукупність 
правових явищ. Взаємозв’язок правової статистики із загаль-
ною теорією статистики. Взаємозв’язок правової статистики з 
кримінальним та цивільним правом і процесом, адміністратив-
ним правом, кримінологією, криміналістикою та іншими юри-
дичними науками. 

Методологія правової статистики. Методи аналізу пра-
вових показників у правовій статистиці. Етапи статистичного 
дослідження. 

Основні галузі правової статистики, їх зміст і структура.  
Сучасний етап розвитку правової статистики. Органи, 

які ведуть правову статистику в Україні. Структура статистич-
ного апарату в органах суду, прокуратурі, органах внутрішніх 
справ та інших правоохоронних органах.  

Значення правової статистики для зміцнення законності 
і правопорядку в країні. Значення правової статистики в розвитку 
законодавства країни. 

Система курсу “Правова статистика”. 
 

ІІ. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
 
Поняття статистичного спостереження. Завдання ста-

тистичного спостереження. Програмно-методологічні та органі-
заційні питання статистичного спостереження.  

План статистичного спостереження, його структура. 
Мета статистичного спостереження. 

Загальне поняття про об’єкт статистичного спостере-
ження, його види в окремих галузях правової статистики. Оди-
ниця спостереження, одиниця сукупності та одиниця виміру в 
правовій статистиці. 
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Поняття програми статистичного спостереження. Ста-
тистичні формуляри і принципи їх побудови. Правила постано-
вки питань. Інструкція. 

Види та способи статистичного спостереження.  
Помилки статистичного спостереження. Способи конт-

ролю зібраних даних. 
 

ІІІ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ІМОВІРНОСТЕЙ  
ТА ВИБІРКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

Поняття теорії імовірностей, закону великих чисел, ди-
намічних і статистичних закономірностей. Поняття вибіркового 
дослідження. Основні положення вибіркового спостереження та 
його значення для вивчення правових явищ. Способи відбору 
одиниць у вибіркову сукупність. Значення вибіркового спосте-
реження у правовій статистиці та при кримінологічних дослід-
женнях. 

 
ІV. ДОКУМЕНТИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ  

І СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ   
ТА СУДОВИХ ОРГАНІВ 

 

Первинний облік і звітність. Поняття карткової та спис-
кової форми документів первинного обліку. Єдиний облік зло-
чинів. 

Види документів первинного обліку для реєстрації та 
обліку злочинів, осіб, що їх вчинили, та кримінальних справ у 
правоохоронних органах. Порядок заповнення та подання до-
кументів первинного обліку в органах досудового слідства та 
дізнання.  

Документи первинного обліку в органах суду і органах 
юстиції. Порядок заповнення та подання документів первинно-
го обліку в органах суду і органах юстиції.  

Статистична звітність та її значення у правовій ста-
тистиці. Види звітності, порядок її затвердження. Основні ви-
моги до форм звітності. Поняття реквізитів форм звітності. 
Чинна система форм звітності в правоохоронних органах, орга-
нах суду та органах юстиції України. 
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V. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 
 
Поняття про статистичне зведення та техніку проведення, 

його види. Завдання зведення.  
Статистичні групування, їх зміст, завдання та види. 
Основні положення теорії статистичних групувань. 

Групувальні ознаки та їх види. Кількісні й якісні ознаки. Групу-
вання даних статистичного спостереження за інтервалами. Об-
числення кількості груп, величини інтервалів. Поняття вторин-
ного групування. 

Групування (класифікації) у правовій статистиці.  
Ряди розподілу, їх види. Значення рядів розподілу в 

правовій статистиці. 
Поняття про статистичні таблиці. Основні елементи ста-

тистичної таблиці (підмет і присудок). Принципи і правила по-
будови статистичних таблиць. Поняття макета статистичної 
таблиці. Види таблиць: прості, групові та комбінаційні; їх харак-
теристика. Використання статистичних таблиць при аналізі 
практичної діяльності правоохоронних та судових органів. 

 
VІ. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 

 
Поняття про статистичні графіки. Роль і значення графіч-

ного методу. Основні елементи графіків (поле графіка, геомет-
ричний образ, орієнтири простору, масштабні орієнтири, леген-
да графіка). Види графіків та правила їх побудови. Використан-
ня діаграм, картограм і картодіаграм у правовій статистиці. 

 
VІІ. АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ 

 
Поняття і види статистичних показників. Абсолютні 

статистичні показники та їх значення в статистичному дослід-
женні. Види абсолютних величин (індивідуальні та сумарні), 
способи їх отримання. Одиниці виміру абсолютних величин. 
Особливості їх використання в правовій статистиці. 

Поняття узагальнюючих показників. 
Поняття відносної величини в статистиці. Форми  
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вираження відносної величини. Вибір бази порівняння. Проб-
лема порівнянності при побудові відносних величин. 

Види відносних величин (динаміки, структури, порів-
няння, інтенсивності, координації, виконання плану і планового 
завдання). Умови найчастішого використання відносних вели-
чин у правовій статистиці (порівняно з іншими видами узагаль-
нюючих показників). 

Рівень злочинності, рівень судимості та коефіцієнти 
злочинності. Техніка їх обчислення. 

Понятті відсотку розкриття злочинів. Техніка його об-
числення. 

Взаємозв’язок абсолютних і відносних величин, необ-
хідність їх комплексного застосування. 

 
VІІІ. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ І ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ 

 
Поняття середньої величини, її сутність. Основні наукові 

положення теорії середніх величин, взаємозв’язок методу серед-
ніх величин і групування. Умови використання середніх вели-
чин правовою статистикою. 

Види середніх величин і техніка їх обчислення. Середня 
арифметична – проста і зважена. Порядкові середні – мода і ме-
діана, способи їх обчислення в рядах розподілу різних видів. 

Поняття варіації ознак. Завдання статистичного вивчен-
ня показників варіації. Узагальнюючі характеристики варіації 
правових показників: розмах варіації, середнє лінійне відхи-
лення, середнє квадратичне відхилення, дисперсія, коефіцієнт 
варіації. Способи їх розрахунку і тлумачення для оцінки право-
вих явищ. 

 
ІХ. ІНДЕКСИ 

 
Поняття про індекси, їх роль у статистичному аналізі 

суспільних явищ. Класифікація індексів. Індивідуальні та зага-
льні індекси. 

Правила побудови та обчислення загальних індексів. 
Агрегатний індекс – основна форма загального індексу. Поняття 
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індексованої величини. Проблема спільномірності індексованих 
величин. Вага індексів. Поняття середніх індексів. Індекси лан-
цюгові та базисні. Взаємозв’язок індексів. 

Особливості побудови і застосування індексів у право-
вій статистиці. 

 
Х. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ У ПРАВОВІЙ СТАТИСТИЦІ 
 
Поняття про взаємозв’язок статистичних показників. 

Основне завдання – встановлення форми зв’язку між явищами і 
вимірювання щільності цього зв’язку. 

Види і форми взаємозв’язків між явищами (повна і не-
повна, прямий і обернений, однофакторний і багатофакторний, 
прямолінійний і криволінійний). 

Прийоми виявлення щільності зв’язку між показниками 
досліджуваних явищ. Показники щільності взаємозв’язку. По-
няття коефіцієнта та індексу кореляції. Коефіцієнт асоціації. 
Перевірка істотності зв’язку. 

Статистична оцінка діяльності правоохоронних органів. 
 

ХІ. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ СУСПІЛЬНО-
ПРАВОВИХ ЯВИЩ 

 
Поняття про статистичні ряди та їх види. 
Поняття рядів динаміки. Динамічний ряд – основа ана-

лізу та прогнозування розвитку суспільно-правових процесів. 
Основні правила їх побудови. Порівнянність рівнів у рядах ди-
наміки. Умови, необхідні для побудови та дослідження рядів 
динаміки. Змикання рядів динаміки. 

Види рядів динаміки. Статистичні характеристики інтен-
сивності розвитку правових явищ: рівень ряду, середній рівень 
ряду, абсолютний приріст, середній абсолютний приріст, темп 
зростання, середній темп зростання, темп приросту, середній 
темп приросту, абсолютне значення 1 % приросту. Коефіцієнт 
випередження. 
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Методи перетворення рядів динаміки і вивчення тенден-
цій розвитку правових явищ. Аналіз структури і структурних 
зрушень суспільно-правових явищ. Вимірювання сезонних  
коливань. Індекс сезонності. Узагальнюючі показники сезонності. 

Інтерполяція і екстраполяція. Прогнозування суспільних 
явищ. 

Використання рядів динаміки у правовій статистиці. За-
стосування рядів динаміки при дослідженні злочинності. 

 
ХІІ. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА СТАТИСТИКА: ЗАГАЛЬНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 
 
Поняття, завдання і методи міжнародної правової стати-

стики. Основні міжнародні статистичні організації. Криміноло-
гічні організації світу і статистичні дослідження. 
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