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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 4. ДОКУМЕНТИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ 

ТА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Заповнити Журнал єдиного обліку кримінальних правопорушень та інших 

подій. 

2. Заповнити талон-повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення. 

3. Заповнити документи первинного обліку про: кримінальне правопорушення; 

наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення; 

заподіяні збитки, результати їх відшкодування та вилучення предметів 

злочинної діяльності; особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та 

яка підозрюється у їх вчиненні; рух кримінального провадження. 

 

Фабула для заповнення статистичних форм: 

 

Слідчим СВ Бабушкінського РВ ГУНП України в Дніпропетровській 

області лейтенантом поліції Потапенком С.М. 29.11.2013 р. внесені відомості 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань про ознаки злочину, передбаченого 

ч. 3 ст. 185 КК України. Зокрема, що у четвер, 29 листопада 2013 р., приблизно 

о 13 г. 00 хв., Петренко В.М. за попередньою змовою з Білим Р.В., шляхом 

зламу вхідних дверей за допомогою фомки проникли до квартири № 56, 

розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 94, звідки 

таємно викрали приватне майно громадянина України Нечипоренка В.Р. на 

загальну суму 2200 гривень, а саме – телевізор “SONY”, вартістю 1500 гривень, 

гроші у сумі 500 гривень, золоте кільце, вартістю 200 гривень. 

Петренко В.М. та Білий Р.В. були затримані нарядом поліції 29.11.2013 р. 

о 13 г. 45 хв. біля зупинки транспорту “Підстанція”, в них вилучене все майно, 

викрадене у Нечипоренка В.Р., та фомка. Огляд місця події провадився слідчим 

СВ Бабушкінського РВ лейтенантом поліції Потапенком С.М. Під час огляду 

були вилучені відбитки пальців, які потім ідентифікувались з відбитками 

пальців Петренка В.М. та Білого Р.В. за допомогою проведення 

дактилоскопічної експертизи. 

30.11.2013 р. Петренку Віктору Михайловичу, 09.07.1967 року 

народження, громадянину України, українцю, раніше судимому 20.05.2000 р. за 

ч. 1 ст. 140 КК України 1960 р., уродженцю м. Дніпропетровська, який постійно 

проживає: м. Дніпропетровськ, вул. Фучика, 9, кв. 19, освіта – середня 

спеціальна, ніде не працює і Білому Роману Вікторовичу, 16.10.1972 року 

народження, громадянину Росії, білорусу, раніше не судимому, уродженцю 

м. Бєлгорода, Росія, місце постійного проживання не визначене, освіта – 

неповна середня, ніде не працює, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, та вжито щодо них запобіжних заходів у 

виді тримання під вартою. 
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08.01.2014 р. матеріали досудового розслідування відкриті для 

ознайомлення підозрюваним Петренку В.М. та Білому Р.В. Цього ж дня 

прокурором затверджено обвинувальний акт. 

05.03.2014 р. районним судом Бабушкінського району 

м. Дніпропетровська винесено вирок Петренку В.М. та Білому Р.В. за вчинення 

злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Петренка В.М. засуджено до 

позбавлення волі строком на 5 років з відбуванням покарання у виправній 

колонії мінімального рівня безпеки. Білого Р.В. засуджено до позбавлення волі 

строком на 3 роки з відбуванням покарання у виправній колонії мінімального 

рівня безпеки.  

Речові докази по справі: телевізор “SONY”, гроші у сумі 500 гривень, 

золоте кільце повернуті потерпілому, фомка підлягає знищенню. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою) 

 

1. Порядок заповнення Журналу єдиного обліку кримінальних правопорушень 

та інших подій. 

2. Порядок заповнення талону-повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення. 

3. Порядок заповнення документів первинного обліку про: кримінальне 

правопорушення; наслідки досудового розслідування кримінального 

правопорушення; заподіяні збитки, результати їх відшкодування та 

вилучення предметів злочинної діяльності; особу, яка вчинила кримінальне 

правопорушення та яка підозрюється у їх вчиненні; рух кримінального 

провадження. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 
1. Закон України “Про державну статистику” від 17.09.92 р. // Відомості 

Верховної Ради. – 1992. - № 43. - Ст.608. 

2. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ 

МВС України від 06.11.2015 р. № 1377. 

3. Про затвердження картки обліку дорожньо-транспортних пригод та 

Інструкції щодо її заповнення: наказ МВС України від 28.12.2005 р. № 1242. 

Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування 

фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів: наказ МВС 

України від 22.11.2012 р. № 1077. 

4. Про затвердження форми статистичного звіту "Звіт про роботу судів 

щодо застосування Закону України "Про амністію" від 31 травня 2005 року N 

2591-IV та Інструкції щодо її заповнення: наказ Державної судової 

адміністрації України 07.09.2005 р. № 100. 
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2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 1. ПРАВОВА СТАТИСТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У БОРОТЬБІ 

З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Поняття і предмет правової статистики. 

2. Мета і задачі правової статистики. 

3. Етапи і методи статистичного дослідження. 

4. Галузі правової статистики, що використовуються в органах Національної 

поліції, і їх значення для зміцнення законності і правопорядку. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

1. Поняття розвитку статистики та її галузей. 

2. Предмет статистичної науки. 

3. Розвиток правової статистики як науки. 

4. Взаємозв’язок правової статистики з загальною теорією статистики. 

5. Загальна характеристика світової кримінальної статистики. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 

1. Закон України “Про державну статистику” від 17.09.92 р. // Відомості 

Верховної Ради. – 1992. - № 43. - Ст.608. 

2. Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265. 

3. Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних 

правопорушень: наказ МВС України від 07.11.2012 р. № 1017. 

4. Положення про Державну службу статистики України: постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481. 

5. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ 

МВС України від 06.11.2015 р. № 1377. 

6. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., 

Василевич В.В. та ін.; За заг. ред. професора О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2008. – 

392 с. 

7. Правова статистика: Навчальний посібник для юридичних вузів і 

факультетів / Кальман О.Г., Христич І.О. - Харків: Право, 2004. 

8. Камлик М.І. Правова статистика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 

2004. – 240 с. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z2021-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/z2021-12
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд семінарського заняття з правової статистики, 
засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні 
навички та вміння у ході практичного заняття з правової статистики; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд семінарського заняття з правової статистики, 
засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та 
вміння у ході практичного заняття з правової статистики; всі передбачені планом 
заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 
Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд семінарського заняття з правової статистики, у 
цілому засвоєні; практичні навички та вміння, одержані у ході практичного заняття з 
правової статистики, мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд семінарського заняття з правової статистики, 
засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні 
навички та вміння у ході практичного заняття з правової статистики сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань 
містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


