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ТЕМА 1. Поняття та історія розвитку статистичної науки. 

Історія розвитку статистичної науки. Поняття статистики. Предмет 

статистичної науки. Методологія, методи та етапи статистичної науки. Види 

господарського обліку. Галузі статистичної науки та їх взаємозв’язок з іншими 

науками. Нормативне забезпечення та організація статистики в Україні. 

 

ТЕМА 2. Правова статистика та її роль у боротьбі з правопорушеннями. 

Поняття, завдання правової статистики та її основні галузі. Предмет правової 

статистики. Основні поняття правової статистики. Методи правової статистики. 

Взаємозв’язок правової статистик з іншими галузями права. Значення правової 

статистики в діяльності правоохоронних органів. 

 

ТЕМА 3. Документи первинного обліку та статистична звітність 

правоохоронних органів, судів та органів юстиції. 

Поняття про статистичні формуляри. Порядок ведення обліково-реєстраційної 

роботи в органах внутрішніх справ, прокуратури, податкової міліції та Служби 

безпеки України. Порядок заповнення окремих документів (форм) карткової 

системи. Види документів первинного обліку органів суду та інших органів 

юстиції. Статистична звітність в органах внутрішніх справ, прокуратури, в органах 

суду та юстиції. 

 

 

 

 



 

ТЕМА 4. Статистичне спостереження та його організація в правоохоронних 

органах. 

Суть і організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного 

спостереження. Види і способи статистичного спостереження. Помилки 

спостереження і контроль вірогідності за ними. 

 

ТЕМА 5.  Зведення та групування статистичних даних. 

Поняття про статистичне зведення. Види зведення. Статистичне групування. 

Види групування. Основні питання методології статистичних групувань. 

Класифікації в правовій статистиці.  

 

ТЕМА 6. Табличні та графічні методи у правовій статистиці. 

Статистичні таблиці. Статистичні графіки. Види графіків. 

 

ТЕМА 7.  Узагальнюючі показники та їх застосування в правовій 

статистиці. 

Поняття про узагальнюючі показники. Абсолютні статистичні величини. 

Поняття відносних величин та форми їх вираження. Види відносних величин. 

Поняття середньої величини. Види середніх величин та техніка їх обчислення. 

Поняття моди та медіани. Показники варіації та способи їх обчислення. 

 

ТЕМА 8. Ряди динаміки у правовій статистиці. 

Статистичні ряди їх класифікація. Ряди динаміки та їх види. Вимоги, що 

забезпечують правильність побудови динамічних рядів. Прийоми перетворення 

динамічних рядів у ході їх аналізу. 

 

ТЕМА  9. Статистичні індекси. 

Поняття індексу та його види. Застосування індексів у правовій науці.  

 

ТЕМА 10. Аналіз показників правової статистики 

Поняття статистичного аналізу та його основні завдання. Кореляційний 

зв’язок та функціональна залежність у правовій статистиці. 
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