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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Мова навчання:   українська 

Статус дисципліни:  вибіркова навчальна дисципліна 

Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне 

базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними 

фундаментальних положень таких навчальних дисциплін як Основи права Європейського 

Союзу, Цивільне процесуальн право, Кримінальне процесуальне право, Господарське право та 

ін. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Правова статистика»  є розміри і 

кількісні співвідношення між масовими суспільними  явищами, закономірності їх формування, 

розвитку, взаємозв’язку 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться   150 годин __5__кредити ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правова статистика» є формування у здобувачів 

вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок встановлення, вимірювання і дослідження 

закономірностей і тенденцій розвитку суспільно – правових процесів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Правова статистика» полягає: 

 - здійснення всебічного обліку, збирання й аналізу статистичної інформації про факти 

соціально – економічного життя, що детермінують правопорушення; 

- отримання знань про поняття, зміст, основні показники суспільно – правових явищ і 

процесів, їх вплив на стан і розвиток суспільства; 

- набуття вмінь використання методів аналізу статистичної інформації  і дослідження та 

прогнозування правопорушень, злочинності, цивільних спорів, діяльності правоохоронних 

органів; виховання навичок організації збору і обробки статистичної інформації згідно з 

принципами статистичної науки про кримінально–правові, цивільно–правові і адміністративно – 

правові явища і процеси суспільного життя; 

- забезпечення доступності, відкритості, гласності зведених статистичних даних про 

правові явища 

 

3. Компетентності та заплановані результати навчання 

Дисципліна «Правова статистика» забезпечує набуття здобувачами вищої освіти 

компетентностей: 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК1 Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння 

структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 



 
 

СК14 Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації. 

Програмні результати навчання (ПР) 

ПР2 
Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПР9 
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПР12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

ПР15 
Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних. 

ПР20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.   

ПР23 
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

№ 

пп 
Найменування тем курсу 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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Змістовний модуль 1. 

1 Тема 1.Загальні основи правової 

статистики 
20 8 4 8 0 20 6 0 14 0 

2 Тема 2.Організація статистичного 

спостереження у правоохоронних 
органах 

18 6 4 8 0 18 0 0 18 0 

3 Тема 3.Система показників правової 

статистики 
18 6 0 12 0 18 0 0 18 0 

4 Тема 4.Зведення і групування матеріалів 

статистичного спостереження 
18 6 0 12 0 18 0 0 18 0 

5 Тема 5.Узагальнюючі характеристики 

статистичної сукупності правових явищ 
18 6 0 12 0 18 0 0 18 0 

6 Тема6. Статистичне вивчення 

причинно-наслідкових зв’язків 

правопорушень 

18 6 4 8 0 18 0 0 18 0 

7 Тема 7. Статистичне вивчення динаміки 
суспільно – правових явищ 

20 6 4 10 0 20 4 0 16 0 

8 Тема 8. Особливості застосування 
індексів у правовій статистиці 

20 8 4 8 0 20 4 4 12 0 

Разом  модуль  150 52 20 78 0 150 14 4 132 0 

Усього годин 150 52 20 78 0 150 14 4 132 0 

Форма підсумкового контролю:  диференційований залік  

 

 

5. Зміст програми навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальні основи правової статистики 



 
 

Статистика і право. Поняття правової статистики, її зв’язок з іншими суспільно-правовими 

науками. Історія розвитку правової статистики. “Купонна система” обліку кримінальних 

справ у другій половині ХІХ століття. Сучасний етап розвитку правової статистики. Галузі 

правової статистики, їх зміст і структура. 

Предмет правової статистики. Статистична закономірність і статистична сукупність 

правових явищ. Етапи статистичного дослідження в правоохоронних органах. Методи аналізу 

правових показників. 

Тема 2. Організація статистичного спостереження в правоохоронних органах 

Поняття статистичного спостереження, його значення для проведення статистичного 

дослідження у правоохоронних органах. План статистичного спостереження, його структура. 

Програмно-методологічні питання плану спостереження. Об’єкт статистичного 

спостереження в кримінально-правовій, цивільно-правовій і адміністративно-правовій 

статистиці. Одиниця спостереження й одиниця сукупності. Вимірники злочинності. Програма 

статистичного спостереження. 

Організаційні питання плану спостереження. Вибір форми, виду і способу спостереження. 

Види спостереження за охопленням одиниць сукупності та часом проведення. Способи 

спостереження. 

Документи первинного обліку правопорушень у правоохоронних органах. Статистична 

звітність органів внутрішніх справ, прокуратури, судів. Перелік джерел статистичної 

інформації про економічні злочини. Контроль точності й вірогідності даних спостереження. 

Тема 3. Система показників правової статистики 

Поняття і види статистичних показників. Абсолютні статистичні показники. 

Система показників кримінально-правової, цивільно-правової та адміністративно-правової 

статистики. Показники статистики слідчих органів і прокуратури. Система показників 

судових органів. 

Відносні правові показники, їх види, суть і форма вираження. Коефіцієнт злочинності.  

Тема 4. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження 

Зведення і групування – другий етап статистичного дослідження. Поняття і види 

статистичного зведення. Просте і складне зведення. Програма складного зведення. 

Основні положення теорії статистичних групувань. Завдання і види статистичних 

групувань. Групувальні ознаки. Ряди розподілу. 

Застосування групувань у кримінально-правовій і цивільно – правовій статистиці. 

Типологічні групування злочинів і цивільних справ. 

Статистичні таблиці: поняття, склад, макет, правила побудови і види за підметом і 

розробкою присудка. Графічне зображення атрибутивних і варіаційних групувань. Правила 

побудови секторної діаграми. 

Тема 5. Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ 

Поняття і види середніх величин, техніка їх обчислення. Середня арифметична – проста і 

зважена. Середня гармонійна. Порядкові середні – мода і медіана, їх обчислення в рядах 

розподілу різних видів. 

Узагальнюючі характеристики варіації правових показників: розмах варіації, середнє 

лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації. Способи 

їх розрахунку і тлумачення. 

Тема 6. Статистичне вивчення причинно – наслідкових зв’язків правопорушень 

Поняття причинної залежності. Види залежностей між правовими явищами. Параметричні 

й непараметричні методи вимірювання взаємозв’язків, відмінності їх застосування. 

Оцінка тісноти зв’язку між правовими ознаками. Коефіцієнт асоціації. Коефіцієнт рангової 

кореляції. Перевірка істотності зв’язку. 

Тема 7. Статистичне вивчення динаміки суспільно – правових явищ 

Динамічний ряд – основа аналізу та прогнозування розвитку суспільно-правових процесів. 

Види динамічних рядів. Визначення середнього рівня правового показника. 

Статистичні характеристики інтенсивності розвитку правових явищ: абсолютний приріст, 

темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту. Коефіцієнт випередження. 



 
 

Методи перетворення динамічних рядів і вивчення тенденції розвитку правових явищ. 

Аналітичне вирівнювання, його суть, способи обчислення параметрів рівняння. Їх 

економічний зміст і використання для прогнозування рівнів правових показників. 

Аналіз структури і структурних зрушень суспільно-правових явищ. Вимірювання сезонних 

коливань. Індекс сезонності. Узагальнюючі показники сезонності. 

Тема 8. Особливості застосування індексів у правовій статистиці 

Суть індексів, їх роль при вивченні суспільно-правових процесів. Методологічні принципи 

побудови індексів. 

Індивідуальні та зведені, базисні та ланцюгові індекси. Агрегатні й середньозважені 

індекси. Взаємозв’язок індексів. Визначення впливу окремих факторів на динаміку 

результативного показника. Індекси середніх величин. 

Особливості застосування агрегатних індексів для вимірювання ступеня суспільної 

небезпеки злочинності. Оцінка впливу окремих факторів на зміну середнього рівня тяжкості 

злочинів 

 

6. Теми лекцій 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1 Тема 1.Загальні основи правової статистики 8 6 

2 Тема 2.Організація статистичного спостереження у 

правоохоронних органах 
6 0 

3 Тема 3.Система показників правової статистики 6 0 

4 Тема 4.Зведення і групування матеріалів 

статистичного спостереження 
6 0 

5 Тема 5.Узагальнюючі характеристики статистичної 

сукупності правових явищ 
6 0 

6 Тема6. Статистичне вивчення причинно-наслідкових 

зв’язків правопорушень 
6 0 

7 Тема 7. Статистичне вивчення динаміки суспільно – 

правових явищ 
6 4 

8 Тема 8. Особливості застосування індексів у правовій 
статистиці 

8 4 

Усього годин 52 14 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Не передбачено навчальним планом - - 

Усього годин - - 

 

8. Теми семінарських занять 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 



 
 

навчання навчання 

1 Тема 1.Загальні основи правової статистики 4 0 

2 Тема 2.Організація статистичного спостереження у 

правоохоронних органах 
4 0 

3 Тема 3.Система показників правової статистики 0 0 

4 Тема 4.Зведення і групування матеріалів 
статистичного спостереження 

0 0 

5 Тема 5.Узагальнюючі характеристики статистичної 
сукупності правових явищ 

0 0 

6 Тема6. Статистичне вивчення причинно-наслідкових 
зв’язків правопорушень 

4 0 

7 Тема 7. Статистичне вивчення динаміки суспільно – 
правових явищ 

4 0 

8 Тема 8. Особливості застосування індексів у правовій 

статистиці 
4 4 

Усього годин 20 4 

 

9. Теми самостійної роботи 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1 Тема 1.Загальні основи правової статистики 8 14 

2 Тема 2.Організація статистичного спостереження у 

правоохоронних органах 
8 18 

3 Тема 3.Система показників правової статистики 12 18 

4 Тема 4.Зведення і групування матеріалів 

статистичного спостереження 
12 18 

5 Тема 5.Узагальнюючі характеристики статистичної 

сукупності правових явищ 
12 18 

6 Тема6. Статистичне вивчення причинно-наслідкових 

зв’язків правопорушень 
8 18 

7 Тема 7. Статистичне вивчення динаміки суспільно – 

правових явищ 
10 16 

8 Тема 8. Особливості застосування індексів у правовій 
статистиці 

8 12 

Усього годин 78 132 

 

10. Теми  лабораторних занять 

№ 

пп 

Назва теми  Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

 Не заплановано навчальним планом - - 

 

 



 
 

11.Завдання для самостійної роботи  

Тема 2. Організація статистичного спостереження в правоохоронних органах 

. Сформувати вміння: 

- організації і проведення статистичного спостереження у правоохоронних органах; 

- збору первинної інформації про правові явища і процеси на основі карток первинного 

обліку; 

- узагальнення зібраної первинної інформації у статистичних звітах міліції, прокуратури, 

судів. 

Компетенції: 

загальні: здатність до організації і проведення статистичного спостереження, засвоєння 

основних базових знань з професії юриста чи статистика, усне спілкування, уміння збирати 

первинну інформацію та узагальнювати її в статистичних звітах; 

ключові: взаємодія, здатність до критики, здатність до навчання та застосування знань на 

практиці. 

6. Трофімова Г.Г. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни 

«Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2001. 

Самостійна робота студента: 

Підготувати теоретичні питання теми «Система показників правової статистики». 

 

Тема 3. Система показників правової статистики 

Сформувати вміння: 

- розрізняти показники в різних галузях правової статистики; 

- обчислювати відносні показники інтенсивності, структури, координації, динаміки, 

порівняння; 

- робити висновки і пропонувати управлінські рішення щодо поліпшення криміногенної 

ситуації. 

Компетенції: 

загальні: засвоєння основних базових знань з правової статистики, усне спілкування, 

здатність до обчислення і аналізу відносних  показників правової статистики; 

ключові: взаємодія, здатність працювати в малих групах, здатність застосовувати теоретичні 

знання до обчислення і аналізу конкретних відносних показників, здатність працювати 

самостійно. 

 

Тема 4. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження 

Сформувати вміння: 

 - розробляти макети і будувати статистичні таблиці; 

 - складати, аналізувати і зображати графічно ряди розподілу;  

 - будувати і аналізувати комбінаційні групування. 

Компетенції: 

загальні: засвоєння основних базових знань з узагальнення первинної інформації, 

здатність будувати, аналізувати і графічно зображати ряди розподілу. 

Ключові: здатність працювати в малих групах, взаємодія, здатність застосовувати 

теоретичні знання на практиці. 

Тема 5. Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ 

Сформувати вміння: 

- обчислювати середні характеристики статистичної сукупності правових явищ 

залежно від наявної інформації; 

- обчислювати і аналізувати порядкові середні (моду і медіану) в рядах розподілу 

різних видів; 

- визначати і аналізувати показники варіації правових ознак залежно від наявної 

інформації; 

компетенції: 

загальні: засвоєння базових знань з методики обчислення та аналізу узагальнюючих 

характеристик статистичної сукупності, усне спілкування. 



 
 

Ключові: здатність застосовувати теоретичні знання на практиці, здатність самостійно 

працювати, взаємодія, здатність працювати в малих групах. 

Підготувати теоретичні питання за темою «Статистичне вивчення причинно-наслідкових 

зв’язків правопорушень». 

Розв’язати задачі 35, 36 с.125, 37, 38, 39, 40 с.126 з обов’язковою інтерпретацією змісту 

обчислених характеристик. 

Систематизація вивченого теоретичного матеріалу за темами 1 – 5 за допомогою 

тестування. 

 

Тема 6. Статистичне вивчення причинно – наслідкових зв’язків правопорушень 

Сформувати вміння: 

- розрізняти види взаємозв’язків за статистичною природою; 

- вибирати аналітичний вираз, обчислювати та інтерпретувати параметри регресійних 

рівнянь; 

- оцінювати щільність та істотність зв’язку між кількісними правовими ознаками; 

- застосовувати непараметричні статистичні методи оцінки щільності зв’язку між 

атрибутивними правовими ознаками; 

компетенції: 

загальні: навики знаходження інформації і підбору методів її аналізу, засвоєння базових 

знань з методики кореляційно – регресійного аналізу та методики застосування 

непараметричних методів аналізу. 

ключові: здатність застосовувати теоретичні знання на практиці, здатність самостійно 

працювати, взаємодія, здатність працювати в малих групах. 

Тема 7. Статистичне вивчення динаміки суспільно – правових процесів 

Сформувати вміння: 

- розрізняти види динамічних рядів за ознакою часу; 

- обчислювати середні рівні динамічних рядів залежно від їх виду; 

- визначати та аналізувати ланцюгові, базисні і середні показники інтенсивності розвитку; 

- застосовувати методи виявлення тенденції розвитку правових явищ; 

- аналізувати структурні зрушення у правових процесах; 

компетенції: 

загальні: базові знання за темою, здатність знаходити інформацію та аналізувати показники 

інтенсивності розвитку правових явищ. 

Ключові: взаємодія, формування навичок роботи в групі, розвиток працьовитості, вольових 

якостей, здатність застосовувати теоретичні знання на практиці. 

Тема 8. Особливості застосування індексів у правовій статистиці 

Сформувати вміння: 

- обчислювати і аналізувати агрегатні індекси суми позовів, суми заподіяної матеріальної 

шкоди, рівня злочинності; 

- оцінювати суспільну небезпеку злочинності за допомогою тотальних індексів злочинності і 

судимості; 

- аналізувати динаміку середньої суми стягненого штрафу, яка припадає на одне 

адміністративне правопорушення, за допомогою індексів змінного складу, фіксованого складу 

і структурних зрушень; 

компетенції: 

загальні: засвоєння основних базових знань за темою, здатність до обчислення і аналізу 

різних форм індексів. 

Ключові: взаємодія, формування навичок роботи в групі, працьовитість, дослідницькі 

навики, здатність застосовувати знання на практиці. 

 



 
 

12. Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю 

(диференційованого заліку)  

 

Тема 1. Загальні основи правової статистики. 

1.1. Поняття правової статистики. 

1.2. Історія розвитку правової статистики. 

1.3. Основні галузі правової статистики. 

1.4. Предмет і завдання правової статистики. 

1.5. Методологічні основи правової статистики. 

1.7. Значення правової статистики в діяльності правоохоронних органів. 

Тема 2. Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах. 

2.1. Поняття статистичного спостереження, вимоги до якості даних. 

2.2. Об‘єкт і одиниця статистичного спостереження в кримінально – , цивільно – , 

адміністративно – правовій статистиці. 

2.3. Програма статистичного спостереження. 

2.4. Форми, види і способи статистичного спостереження. 

2.5. Документи первинного обліку в правоохоронних органах та судах.  

2.6. Державна статистична звітність в органах МВС, прокуратури, судів. 

2.7. Контроль вірогідності даних статистичного спостереження. 

Тема 3. Система показників правової статистики. 

3.1. Поняття і види статистичних показників. 

3.2. Система показників кримінально-правової статистики. 

3.3. Система показників цивільно-правової статистики. 

3.4. Показники статистики правоохоронних органів та судів. 

3.5. Відносні показники правової статистики. 

3.6. Сучасні проблеми формування системи показників правової статистики. 

Тема 4. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. 

4.1. Поняття статистичного зведення і групування. 

4.2. Види статистичних групувань. 

4.3. Основні питання методології статистичних групувань. 

4.4. Ряди розподілу правових явищ.  

4.5. Застосування групувань в кримінально – і цивільно – правовій  статистиці. 

4.6. Табличний метод подання матеріалів правової статистики. 

4.7. Графічне зображення правових показників. 

Тема 5. Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ. 

5.1. Поняття і види середніх величин. 

5.2. Середня арифметична: проста і зважена. 

5.3. Середня гармонійна. 

5.4. Мода і медіана. 

5.5. Показники варіації правових ознак. 

Тема 6. Статистичне вивчення причинно-наслідкових зв’язків правопорушень. 

6.1. Поняття і види взаємозв’язків між правовими ознаками. 

6.2. Аналітичне групування і його застосування у правовій статистиці. 

6.3. Модель регресії і його застосування у правовій статистиці. 

6.4. Рангова кореляція. 

6.5. Оцінка тісноти зв’язку між правовими ознаками на основі непараметричних статистичних 

методів. 

Тема 7. Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів. 

7.1. Динамічний ряд – основа аналізу і прогнозування розвитку суспільно-правових процесів. 

7.2. Статистичні характеристики динамічних рядів. 

7.3. Методи вивчення тенденції розвитку правових явищ. 

7.4. Статистична оцінка коливань і сталості правових показників. 

7.5. Характеристика сезонних коливань правових показників. 

7.6. Аналіз структурних зрушень в правових процесах. 



 
 

Тема 8. Особливості застосування індексів у правовій статистиці. 

8.1. Суть індексів і їх роль у вивченні динаміки суспільно – правових явищ. 

8.2. Застосування індексів агрегатної форми до аналізу правопорушень. 

8.3. Оцінка рівня та динаміки суспільної небезпеки злочинності за допомогою індексів.  

8.4. Індекси середніх рівнів правових показників. 

 

 

13. Методи навчання 

Методи навчання на лекціях:  

 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);  

 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);  

 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування 

тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

Методи навчання на практичних, семінарських заняттях: 

 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);  

 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);  

 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);   

 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе, 

доповіді тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);  

 Дослідницький метод 

 Пошуковий метод. 

 

14. Методи оцінювання 

 

У процесі вивчення дисципліни «Правова статистика» використовуються такі методи 

оцінювання: 

- для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування,  фронтального 

опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, написання есе 

(рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо.  

- для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення 

ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.  

- для підсумкового контролю проведення екзамену або заліку (усна та/або письмова 

відповідь, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.).  

 

15. Засоби діагностики результатів навчання 

Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за 

формами контролю знань: 

 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та 

методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.  

 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних 

завдань.  

 підсумковий контроль передбачає проведення заліку. 

 

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 

Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:  

№ Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти* Кількість балів  



 
 

1. Реферат, есе 1-5 

2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач 1-5 

3. Індивідуальне завдання 1-5 

4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті 1-5 

5. Ділова гра, практичний кейс, тощо. 1-10 

6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо) 1-10 

7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти) 1-20 

8. Контрольна робота  (для заочної форми здобуття освіти) 1-50 

*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей 

навчальної дисципліни. 

 

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями: 

 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за 

допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

 

Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS 

Бали Критерії оцінювання 

90-100 

Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання 

основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить 

узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить 

приклади. 

82-89 

Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому 

відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі 

неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні 

понять. 

75-81 

Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний 

його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди 

здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами 

64-74 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь 

неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять, 

відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.  

60-63 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає 

суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може 

навести приклади. 

35-59 
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки при висвітленні понять. 

1-34 Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.  

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОЦІНК

А ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

для диференційованого заліку, 

екзамену, курсової роботи 

(проекту), практики 

для недиференційованого 

заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B 

добре 
75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю не зараховано з 



 
 

 

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Для денної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Змістовий модуль 1 Самостійна 

робота Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

3 4 4 4 4 4 4 3 10 40 100 

Модульний контроль 1 - 20 

 

Для заочної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Контрольна робота Самостійна робота 

50 10 50 100 

 

 

18. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни «Правова статистика» в комплексі навчально-

методичного забезпечення, який включає: 

- силабус; 

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- опорний конспект лекцій; 

- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- варіанти завдань для модульного контролю; 

- варіанти завдань для підсумкового контролю; 

- інші матеріали.  

 

19. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Злочинність в Україні: Стат. збірник/ Державна служба статистики України, 2014. 

2. Калачова І.В., Трофімова Г.Г. Правова статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2015. 

3. Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика: Навч. посібник. - Харків: Право, 1999. 

4. Стан та структура злочинності в Україні: Сайт МВС України http://mvs.gov.ua 

5. Сайт Державної служби статистики України: http:// www.ukrstat.gou.ua 

6. Трофімова Г.Г. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни    

«Правова статистика». – К.: КНЕУ, 2015. 

7. Кальман О. Г. Правова статистика: підручник. Х.: Право, 2017. 304 с.  

8. Навроцька Н. Г. Правова статистика: навч. посіб. К.: Знання, 2017. 280 с. 

9. Кальман О. Г. Статистичний облік і звітність у правоохоронних органах України : наук.-

практ. посіб. Х.: ІВПЗ АПрН України: Гимназия, 2018. 140 с.  

10. Трофімова Г. Г. Правова статистика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. К. : 

КНЕУ, 2018. 75 с 

 

Додаткова література 

 

1. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. – М.: Юрист, 1999. 

повторного складання можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmvs.gov.ua%26ts%3D1463600233%26uid%3D4307719521452274296&sign=e21a6c128ad8b5731617a531e50a6b12&keyno=1


 
 

2. Правова статистика: Навч. посібник.-К.: Знання, 2017. 

3. Правовая статистика / Под ред. Н.А. Осетрова. – М.: Юрид. лит., 1980. 

4. Правовая статистика: Учебник / Под ред. З.Г. Яковлевой. – М.: Юрид. лит., 1986. 

5. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. – М.: Юрист, 1999. 

6. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. 

7. Рахункова палата України. – Доступний на http://www.ac-rada.gov.ua/ 

8. Державна податкова адміністрація України. Доступний на <http://www.sta.gov.ua/> 

інформаційні ресурси 

1. Державна служба статистики [Електронний ресурс]  - Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ . 

2. Європейська служба статистики [Електронний ресурс]  - Режим доступу: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

3. Against all odds. Inside statistics. Video series [Electronic resource] – Mode of access: 

https://www.learner.org/courses/againstallodds/unitpages/index.html. 8. Making Data 

Meaningful [Electronic resource] – Mode of access: 

http://www.unece.org/stats/documents/writing/– Last access: 2015. – Title from the screen.  

4.  OpenIntro Statistics: Third Edition – July 2, 2015 by David M Diez, Christopher D Barr, 

Mine Çetinkaya-Rundel [Electronic resource] – Mode of access: 

https://www.openintro.org/stat/textbook.php.  

5.  Schwabish J. A. An Economist’s Guide to Visualizing Data // Journal of Economic 

Perspectives/ – Vol. 28. – № 1. – p. 209- 234 [Electronic resource] – Mode of access: 

http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.28.1.209. – Last access: 2015. – Title from the 

screen  

6. The Joy of Stats [Electronic resource] – Mode of access: 

https://www.gapminder.org/videos/the-joy-of-stats/  
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

