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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. ПРАВОВА СТАТИСТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У БОРОТЬБІ 

З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ 

 

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. 
 

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ 

 

1. Поняття та історія розвитку статистики та її галузей. 

2. Предмет статистичної науки. 

3. Історія розвитку правової статистики як науки. 

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

5. Загальна характеристика та історія світової кримінальної статистики. 

 

 

ТЕМА 3. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

1. У чому сутність і відмінності між статистичним спостереженням і 

статистичним дослідженням? 

2. Яка різниця між планом спостереження і програмою спостереження? 

3. Пояснити різницю між об’єктом і одиницею спостереження. 

4. Що розуміється під методологією спостереження? 

5. Показати на прикладах значення мети спостереження при його 

проведенні. 

6. Назвати класифікацію спостережень по нижче наведених ознаках і 

пояснити їх сутність: по охопленню одиниць сукупності, за часом реєстрації, по 

засобу спостереження, за формою спостереження. 

7. Назвати види статистичних формулярів, відмінні риси, можливості 

застосування. 

8. Які причини помилок спостереження, їх види, засоби виявлення? 

9. Які є засоби коригування результатів спостереження з урахуванням 

виявлених помилок? 

10. Дати визначення цензу спостереження (навести приклади) і його 

відмінності від критичного моменту. 

11. Що розуміється під об’єктивним і суб’єктивним часом спостереження? 
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ТЕМА 4. ДОКУМЕНТИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТА 

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

 
1. Поняття про статистичний формуляр. 

2. Види документів первинного обліку для реєстрації й обліку 

правопорушників. 

3. Види документів первинного обліку органів суду. 

4. Поняття про статистичну звітність. 

5. Види статистичної звітності в правоохоронних органах. 

 

 
ТЕМА 5. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

1. У чому полягає сутність і чим викликана необхідність й доцільність 

застосування вибіркового методу? 

2. Навести конкретний приклад для ілюстрації методики вибіркового 

спостереження з аналізом переваг і недоліків. 

3. Що є теоретичною основою вибіркового методу? 

4. Які основні вимоги до науково-організованого вибіркового спостереження? 

5. Назвати види вибірки і їх відмінність між собою. 

6. Дати інтерпретацію закону великих чисел стосовно до вибіркового 

спостереження. 

7. Що таке конкретна середня і гранична помилки вибірки? 

8. Сутність критеріїв, застосовуваних при вибірковому методі. 

9. Табличний спосіб викладання статистичних показників. Види таблиць. 

10. Поняття статистичних графіків. Основні елементи графіка. 

11. Види графіків і правила їх побудови. 

 

 

ТЕМА 6. АБСОЛЮТНІ, ВІДНОСНІ, СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ 

ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАВОВІЙ СТАТИСТИЦІ 

 

1. Поняття про статистичну середню величину. 

2. Основні принципи і правила наукового застосування середніх величин. 

3. Види середніх величин. 

4. Які умови і фактори визначають вибір виду середньої величини? 

5. Назвати формули і поясніть економічне значення чисельника і знаменника 

при розрахунках простої і зваженої арифметичної середньої величини. 

6. Основні математичні властивості середньої арифметичної величини. 

7. Галузь застосування та формула розрахунку середньої квадратичної 

величини. 

8. Галузь застосування і формула розрахунку середньої гармонійної величини. 
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9. Галузь застосування і формула розрахунку середньої геометричної 

величини. 

10. Сутність, область застосування і формула розрахунку моди і медіани. 

11. Застосування середніх величин у правовій статистиці. 

12. Особливості застосування індексів у кримінальній статистиці. 

 

 
ТЕМА 7. ДИНАМІЧНІ РЯДИ У ПРАВОВІЙ СТАТИСТИЦІ 

 

1. Використання динамічних рядів у правовій статистиці. 

2. Умови співставлення показників динамічних рядів у правовій статистиці. 

3. Дослідження динамічних рядів злочинності. 

4. Вплив на характер руху злочинності змін у кримінальному законодавстві, 

судовій практиці, активності роботи правоохоронних органів. 

 

 

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ. 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ДАНИХ ПРАВОВОЇ 

СТАТИСТИКИ 

 

1. Характеристика автоматизованої інформаційної системи статистичного 

обліку та звітності органів Національної поліції України. 

2. Основні етапи технологічного процесу автоматизованої обробки даних 

правової статистики. 

3. Поняття статистичного аналізу та його основні завдання. 

4. Показники адміністративно-правової статистики. 

5. Показники кримінально-правової статистики.  

6. Показники судової статистики. 

7. Показники кримінально-виконавчої статистики. 

8. Сучасні інформаційні технології у правовій статистиці. 

 

 

Індивідуальні завдання 

 

ТЕМИ № 1-8. 

 

Завдання для індивідуальної роботи по модулю 1 (теми 1-8). 
 

Теми рефератів по модулю 1 (теми 1-8): 

1. Організація і проведення статистичного спостереження. 

2. План статистичного спостереження. 

3. Документи первинного обліку в органах Національної поліції. 

4. Система статистичної звітності в органах Національної поліції. 

5. Основні групування у кримінально-правовій статистиці. 
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6. Організація і техніка зведення у органах Національної поліції. 

7. Абсолютні величини і їх роль у розслідуванні злочинів. 

8. Види відносних величин і їх роль у розкритті злочинів. 

9. Середні величини і їх роль у кримінально-правовій статистиці. 

10. Аналітичні та емпіричні способи перетворення динамічних рядів. 

11. Визначення стану злочинності, її рівня, структури і динаміки в 

м. Дніпропетровську ( в Дніпропетровській області). 

12. Виявлення причин і умов, які сприяють скоєнню злочинів, в 

м. Дніпропетровську. 

 

При підготовці реферату складається план, який повинен містити 3-5 

питань. Реферат (викладення змісту пунктів плану) за обсягом повинен 

становити 8-10 сторінок друкованого тексту та список використаної 

літератури. Титульний аркуш оформляється відповідно до стандартів, що 

застосовуються до курсової роботи. Шрифт Times New Roman, кегль № 14, 

інтервал 1,5. 

 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів на початку вивчення дисципліни 

 

 

 


