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Метою є  формування у студентів теоретичних знань, практичних навичок збирання, 

обробки, систематизації, аналізу закономірностей розвитку суспільно-правових процесів. 

Сформувати вміння студентів проводити статистичний аналіз соціально-правових явищ і 

процесів, виявляти причини, умови, мотиви і закони їх розподілу, досліджувати динаміку 

злочинності та антисоціальної поведінки, складати основні види документів, необхідних 

для удосконалення діяльності правоохоронних органів, судів, органів юстиції та 

адвокатури. 

  

Предмет 

Поняття та Історія розвитку статистичної науки. Дослідження. Формування галузі науки 

та взаємозв'язок з іншими науками. Нормативне забезпечення та організація статистики в 

Україні. 

  

Теми, що виносяться на залік: 

 

1. Поняття статистики. Предмет статистичної науки. Методологія, методи та етапи 

статистичної науки. 

2. Види господарського обліку. 

3. Поняття правової статистики та її основні галузі. Предмет правової статистики. 

4. Основні поняття правової статистики. Методи правової статистики. Взаємозв'язок 

правової статистик з іншими галузями права. 

5. Значення правової статистики в діяльності правоохоронних органів. 

6. Статистична діяльність - поняття, етапи, порядок проведення. 

7. Суть і організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного 

спостереження. Види і способи статистичного спостереження. Помилки 

спостереження і контроль вірогідності за ними. 

8. Поняття про статистичні формуляри. 

9. Види документів первинного обліку для реєстрації та обліку злочинів в органах 

внутрішніх справ, прокуратури, податкової міліції та Служби безпеки України. Види 

документів первинного обліку органів суду та інших органів юстиції. Поняття про 

статистичну звітність. 

10. Види статистичної звітності в органах внутрішніх справ та прокуратури. Види 

статистичної звітності в органах суду. 

11. Види статистичної звітності в органах, які ведуть боротьбу з адміністративними 

правопорушеннями. 

12. Статистична звітність в органах юстиції. Вимоги, що пред'являються до 

статистичних даних, та їх надійність. 

13. Поняття про статистичне зведення. Види зведення. 

14. Статистичне групування. Види групування. Основні питання методології 

статистичних групувань. Групування (класифікації) в правовій статистиці. 

15. Статистичні ряди розподілу. Статистичні таблиці. Статистичні графіки. Види 

графіків. Поняття про узагальнюючі показники. Абсолютні статистичні величини. 



Поняття відносних величин та форми їх вираження. Поняття середньої величини. 

Види середніх величин та техніка їх обчислення. 

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

17. Динамічні ряди та їх класифікація. Вимоги, що забезпечують правильність 

побудови динамічних рядів. Прийоми перетворення динамічних рядів у ході їх 

аналізу. 

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

19. Поняття статистичного аналізу та його основні завдання. 

20. Кореляційний зв'язок та функціональна залежність у правовій статистиці.  

  

 


