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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Правова статистика 

Викладач (-і) Шиманська Наталія Станіславівна, викладач кафедри теорії та історії 

держави і права 

Контактний телефон 

викладача 

 

E-mail викладача Шиманська Наталія СтаніславівнаNataliya_Shymanska@i.ua 

 

Формат дисципліни Заочний 

Обсяг дисципліни 1,5 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних 

занять зі студентами, розміщеному на інформаційному стенді та 

сайті кафедриhttps://kttidip.pnu.edu.ua/графік-індивідуальної-роботи/  

Також можливі консультації шляхом листування через електронну 

пошту, зокрема, що стосується погодження планів та змісту курсових 

робіт, індивідуальних науково-дослідних завдань.  

2. Анотація до навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сукупність законів і інших нормативно-

правових актів, які регулюють відносини, пов'язані із здійсненням статистичної діяльності в 

Україні. Тобто предметом даної дисципліни є кількісні аспекти масових суспільно-правових 

явищ і процесів у нерозривному зв’язку з її якісним змістом, тенденції і закономірності їх 

розвитку в конкретних умовах місця і часу. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Правова статистика” є здобуття теоретичних 

знань і формування практичних навиків кількісної та якісної оцінки  суспільно-правових явищ і 

процесів; набуття вмінь за допомогою узагальнюючих показників оцінювати, моделювати і 

прогнозувати процеси охорони суспільного і державного ладу, інтереси окремих громадян, 

підприємств, установ, організацій; опанування основних питань статистичної методології, а 

саме методами збору, зведення, групування, обробки та аналізу масових соціально-правових 

явищ і процесів. 

Для досягнення цієї мети за допомогою даних правової статистики вивчаються 

злочинність, судимість, адміністративні правопорушення, цивільно-правові і господарські спори 

та інші соціально-правові явища  і процеси. 

На основі отриманих теоретичних знань формуються 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. 

Основними цілями вивчення дисципліни “Правової статистики” є формування у студентів 

теоретичних знань, практичних навичок збирання, обробки, систематизації, аналізу 

закономірностей розвитку суспільно-правових процесів, а також опанування методу 

статистичного аналізу отриманих результатів для прийняття правильних управлінських рішень. 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

Загальні компетентності: 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями в процесі вивчення курсу «Правова 

статистика»; 

 здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

http://www.d-learn.pu.if.ua/
https://kttidip.pnu.edu.ua/графік-індивідуальної-роботи/


суспільства на основі розуміння впливу статистичної діяльності на регулювання відносин у 

державі; 

 цінування та повага різноманітності статистичної інформації, яка розповсюджується на 

території нашої держави; вміння її аналізувати та робити об’єктивні, логічні висновки щодо 

її змісту; 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

 здатність спілкуватись державною мовою як усно, так і письмово; 

 навички використання  інформаційних і комунікаційних технологій; 

 здатність вчитись і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Фахові компетентності: 

 знання і розуміння статистичної інформації, вироблення навику її систематизувати і 

класифікувати; 

 здатність до критичного та систематичного аналізу правових явищ, які висвітлюються 

компетентними органами через зміст статистичної інформації, яка є відкритою та 

доступною для кожного; 

 здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

 

5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 6 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

2 

самостійна робота 82 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 
5 081 Право 2 вибірковий 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ 

Тема № 1. Поняття та історія розвитку статистичної науки. 

 

- - 10 

Тема № 2. Правова статистика та її роль у боротьбі з 

правопорушеннями. 

2 

 

- 

2 10 

Тема № 3. Документи первинного обліку та статистична 

звітність правоохоронних органів, судів та органів юстиції. 

- 10 

Модуль ІІ. СПЕЦИФІЧНІ МЕТОДИ ТА ЕТАПИ СТАТИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ. 

Тема № 4. Статистичне спостереження. 2 - 10 

Тема № 5. Зведення та групування статистичних даних. 

 

2 - 10 

Тема № 6. Узагальнюючі показники та їх застосування в 

правовій статистиці. 

- - 8 

Тема № 7. Ряди динаміки у правовій статистиці. - - 8 

Тема № 8. Статистичні індекси 

 

- - 8 

Тема № 9. Аналіз показників правової статистики - - 8 

ЗАГ.: 6 2 82 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 



Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є уніфікованою в 

межах навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.4 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

затвердженим Вченою радою Юридичного інституту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, протокол № 2 від 

12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою навчально-наукового 

юридичного інституту, протокол №5 від 28 лютого  2017 р.) – текст 

розміщений на інформаційному стенді та сайті Інституту 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2020/01/Положення-про-

критерії-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни не передбачає обов’язкового виконання всіма 

студентами письмових контрольних та/або інших робіт.  

За бажанням (для отримання додаткових до 5 балів) студенти можуть 

виконувати індивідуальні завдання за темою відповідного семінарського 

заняття. Види, приклади підготовки та критерії оцінювання індивідуальних 

завдань знаходяться на кафедрі та розміщені на сайті кафедри 

https://kttidip.pnu.edu.ua/навчально-методичні-матеріали/. 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.4.3.2, 4.4.3.3 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови допуску 

до підсумкового контролю визначаються р. 5 Положення про порядок 

організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів у 

навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника  

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів письмових 

робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових завдань за темами, 

винесеними на самостійне опрацювання (перелік міститься в Методичних вказівках і завданнях 

для підготовки до семінарських (практичних) занять), письмових експрес-опитувань на 

семінарських заняттях тощо, а також додаткових письмових індивідуальних завдань, курсових 

робіт (за вибором студента)– Методичні вказівки розміщені на сайті 

кафедри.https://kttidip.pnu.edu.ua/навчально-методичні-матеріали/. 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та 

виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

лекції і практичні зайняття курсу.  

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття впродовж двох 

тижнів з дня пропуску заняття. За пропущені лекційні заняття без поважних причин в обсязі, що 

перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, які відведені на навчальну дисципліну 

відповідно до робочого навчального плану, керівник курсу віднімає 5 балів від підсумкового 

семестрового балу студента (п. 5.1.2 Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

8. Рекомендована література 

1. Бек В.Л. Теорія статистики. Навчальний посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 288 с. 

2. Захожай В. Б., Федорченко В. С. Правова статистика: Навч.посіб. — К.: МАУП, 2003. 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2020/01/Положення-про-критерії-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2020/01/Положення-про-критерії-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf
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3.Захожай В. Б. Статистика : підручник для студ. ВНЗ/ В. Б. Захожай, І. І. Попов. - К. : МАУП, 

2006. - 536 с.  

4.Кальман О.Г., Христич  Правова статистика: Підручник для студентів юридичних 

спеціальностей вищих закладів освіти. — Харків: Право, 2004. - 304 с. 

5.Камлик М. І. Правова статистика: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2004. 

6. Калачева І. В., Трофімова. Правова статистика: Навч. посіб. — К.:Вид-во КНЕУ, 2005. 

7.Мармоза А. Т. Практикум з правової статистики — К. Видавничий дім «Києво-Могилянська 

академія», 2006. – 318 с. 

8.Мармоза А. Т. Правова статистика: підручник – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2013. – 528 с. 

9. Навроцька Н.Г. правова статистика: навч. посіб. / Н.Г. Навроцька. – К.: Знання, 2007. – 280с. 

10. Правова статистика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред. В. В. Голіни. – 

Х.: Право, 2008. – 195 с. 

11. Правова статистика: підручник / В. В. Голіна та ін. ; за ред. проф. В. В. Голіни ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 250 с;  

12. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За 

заг.ред. професора О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2008. – 392с. 

13. Правова статистика: Навч. посіб. / В. С. Безрученко та ін. — К.:фірма “Дія” ЛТД, 1998. 

14. Правова статистика: Курс лекцій / За ред. О. М. Джужи. — К.:2000. 

15. Правова статистика: навч. посіб. / О. Г. Кальман, І. О. Христич. - Х. : Новасофт, 2010. - 210 с;  

16. Правова статистика: Навчальний посібник. 2-ге правлене видання /за заг. ред. Стратонова В. 

М. - Херсон : Гельветика, 2014. - 288 с;  

17. Правова статистика : [навчальний посібник]/ [М.П. Пихтін, Г.С. Поліщук, М.І. Шерман та 

ін.]; за заг.ред. М.П. Пихтіна. – К.: ФОП О.С. Лапкіна, 2011. – 272 с. 

18. Статистика. Курс лекций / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под ред. В.Г. 

Ионина. – Новосибирск: ИздательствоНГАЭиУ. – М.: ИНФРА – М., 2000. – 310с. 

19. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 467с. 

20.Яковлев, В.П. Кубрак. Харків : Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2004. 334 с. : іл.  ISBN 966-

610-124-6. 

21.ЯковлеваЗ.Г. Правовавая статистика : Учебник. – М. : Юридлит., 1986. – 160 с.  

https://kttidip.pnu.edu.ua/навчально-методичні-матеріали/. 

 

 

 

https://kttidip.pnu.edu.ua/навчально-методичні-матеріали/

