
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОРГАНІВ  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  

 

Кафедра кримінального права та кримінології 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

О.В. Ведмідський
 

___.08.2016 

 

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної та 

індивідуальної роботи з навчальної дисципліни  

«ПРАВОВА СТАТИСТИКА» 
 

 

 

спеціальність 6.030401 «Правознавство» 

для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання працівників 

поліції ННІ ПОЗН, 

які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 

 

2 

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи 

навчальної дисципліни «Правова статистика» для здобувачів вищої освіти 4 

курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, 

спеціальності 6.030401 «Правознавство» / Дніпро : Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, 2016. – 17 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Бабанін С.В., доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри кримінального права та кримінології  

протокол від 19.08.2016, № 1 

 

 

 

 
 

 

Завідувач кафедри  

кримінального права та кримінології 

факультету підготовки фахівців для  

органів досудового розслідування  

доктор юридичних наук, доцент 

майор поліції               В.В. Шаблистий 

_______________________ 2016 р. 

 

 

 

 

 

 
© Бабанін С.В., 2016 рік 

© ДДУВС, 2016 рік 

 



 

 

3 

 

 

ВСТУП 

 

Ці методичні рекомендації призначені для того, щоб, виходячи з цілей та 

завдань курсу, викладених у програмі навчальної дисципліни, забезпечити 

глибоке і всебічне вивчення слухачами змісту навчальних тем, а також служать 

методичною основою і інформаційною базою, що дозволяє розкрити структуру 

та особливості кожної теми, привернути увагу слухачів до найбільш важливих 

аспектів аналізованих проблем, сформувати у них системне уявлення про 

правову статистику. 

Відповідно до профілю навчання у ВНЗ МВС України при вивченні курсу 

«Правова статистика» особлива увага приділяється кримінально-правовій 

статистиці, яка має свій безпосередній об’єкт вивчення: кількісну сторону 

злочинності, а також шляхи її попередження.  

Цей курс має на меті: 

- підготовку кваліфікованих спеціалістів для органів Національної поліції, 

які на основі знань правової статистики і кількості вчинених злочинів в 

динаміці, відомостей про зростання різних видів злочинності зможуть втілити у 

практичну діяльність Національної поліції статистичні методи обліку злочинів і 

результати боротьби з кримінальними та іншими правопорушеннями; 

- підвищення ефективності прогнозування зростання злочинності в цілому 

та по окремих її видах; 

- покращити якість планування заходів з організації боротьби зі 

злочинністю у конкретних практичних підрозділах та в країні в цілому; 

- сформувати у слухачів уміння збору, обробки й аналізу фактичного 

матеріалу про злочинність і заходи боротьби з нею. 

До кожної теми є перелік літератури, яку необхідно використовувати в 

процесі самостійної роботи. 

Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім 

почитати й законспектувати відповідний матеріал підручника та інших джерел. 

Читати треба уважно, всебічно та критично аналізувати прочитане. Зустрівши 

нове, незрозуміле слово, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не 

зробивши цього, слухач ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу 

або й всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи офіційними 

джерелами. 

Реферати, передбачені завданнями для самостійної роботи, 

присвячуються складним питанням і потребують опанування наукових джерел, 

окремих статей або монографій. Об’єм реферату має відповідати 7 хвилинам 

доповіді. 

Структурно методичні рекомендації складаються з 8 тем, які розділені 

відповідно до тематичного плану курсу, що включають питання для самостійного 

вивчення, методичні поради до вивчення тем курсу, а також список рекомендованої 

літератури. 
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ТЕМА 1. ПРАВОВА СТАТИСТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У БОРОТЬБІ 

З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

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. 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми, по-перше, слід розібратися у змісті статистики як 

інструментарію дослідження явищ суспільного життя і державного устрою, 

етапах виникнення і розвитку статистики як науки. Слухач повинен розуміти 

специфіку предмета статистичної науки. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Правова статистика як одна з областей прикладної статистики. Поняття і 

загальна характеристика правової статистики. Предмет правової статистики. 

Основні області правової статистики. Значення правової статистики в 

діяльності Національної поліції. 

Статистика - інструментарій дослідження явищ суспільного життя і 

державного устрою. Аналіз взаємозалежності кількісного і якісного аспектів 

вираження суспільних законів у науковому дослідженні. 

Теоретичні основи статистики. Метод статистики. Методологічна основа 

статистики. Розгляд суспільних явищ у їх взаємозв'язку і взаємозалежності, 

безперервному розвитку і змінах. Складові елементи статистичного методу як 

сукупність особливих засобів дослідження. Специфічні засоби статистичного 

вивчення явищ суспільного життя - найбільш важлива складова частина 

комплексної системи загального управління якістю. 

Категорії статистичної науки. Статистична сукупність, її однорідність і 

масовість. Одиниця сукупності. Етапи статистичного дослідження. 

Роль обліку і статистики в діяльності Національної поліції. Існуючі 

системи обліку і статистики. Сучасна організація статистики Національної 

поліції. Основні принципи організації статистики. Значення регіональної 

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. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z2021-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/z2021-12
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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. 

 

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ 
 

Питання для самостійного вивчення: 

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. 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми, по-перше, слід розглянути основні етапи становлення 

і розвитку правової статистики в Україні і зарубіжних країнах. Слухач повинен 

з’ясувати роль А. Н. Радищева як засновника судової статистики, роль У. Петті, 

І. Зюссмильха, А. Кете в заснуванні моральної статистики. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Остроумов С.С. Судебная статистика (общая и специальная части). - 

М., 1976. 

2. Остроумов С.С. Уголовная статистика и борьба с преступностью. - М., 

1975. 

3. Остроумов С.С. Очерки по истории уголовной статистики 

дореволюционной России. - М., 1961. 

 

 

ТЕМА 3. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

Питання для самостійного вивчення: 
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. 
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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? 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми, по-перше, слід розібратися у значенні першого етапу 

статистичного дослідження. Слухач повинен знати основні організаційні форми 

статистичного спостереження: звітність, спеціально організоване статистичне 

спостереження. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Звітність - основна форма статистичного спостереження. 

Первинний облік і звітність. Первинна звітна документація як 

найважливіше джерело для підсумовування звітності. Порядок затвердження 

форм звітності. Обов'язкові реквізити затвердженої звітності. Задача статистики 

по подальшому удосконалюванню звітності. Форми звітності й основних 

показників роботи підприємств і установ. 

Спеціально організоване статистичне спостереження. Види спеціальних 

обстежень. Види статистичного спостереження: за часом реєстрації фактів, які 

спостерігаються; за розміром охоплення одиниць досліджуваної сукупності; за 

джерелами спостереження. 

Способи статистичного спостереження. План статистичного 

спостереження. Програмно-методологічні питання плану спостереження. Мета 

спостереження. Об'єкт і одиниця спостереження. Формування задач 

спостереження. Програма спостереження. Розробка статистичних формулярів і 

редакція питань програми спостереження. Принципи обробки статистичних 

формулярів в умовах автоматизованої системи державної статистики з 

використанням АБД. Інструкція як засіб забезпечення єдиного розуміння 

змістовної частини статистичного формуляра. 

Організаційні питання плану статистичного спостереження. Органи 

спостереження. Звітна одиниця, місце, час і терміни спостереження. Контроль 

за прийомом матеріалів статистичного спостереження. Способи контролю. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 
1. Закон України ―Про державну статистику‖ від 17.09.92 р. // Відомості 

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

5. Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів 

внутрішніх справ України: наказ МВС України 12.10.2009 № 436. 

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. 

 

 

ТЕМА 4. ДОКУМЕНТИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ 

ТА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 
 

Питання для самостійного вивчення: 
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. 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми, по-перше, слід розібратися у значенні документів 

первинного обліку в органах Національної поліції, судах, органах прокуратури. 

Слухач повинен знати діючу систему та основні види статистичної звітності в 

Національній поліції, судах, органах прокуратури, юстиції. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Види документів первинного обліку, що складають в органах 

Національної поліції, прокуратурі, судах та правила їх використання. 

Використання показників статистичної звітності при контролі за 

діяльністю органів поліції, прокуратури і судів. Значення статистичної звітності 

при вивченні положення злочинності і розробці засобів профілактики. 
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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. 

 

 

ТЕМА 5. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

Питання для самостійного вивчення: 
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. 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми, по-перше, слід розібратися із загальним поняттям про 

статистичне зведення і основними положеннями теорії групувань. Слухач 

повинен знати основні задачі статистичних групувань і їх значення в 

статистичному дослідженні. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 
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Групування – основа наукової обробки статистичних даних. Види 

статистичних групувань: типологічні, варіаційні, аналітичні. Групування і 

класифікації. Застосування типологічних, варіаційних і аналітичних групувань 

в правовій статистиці. 

Групувальні ознаки і їх види. Якісні і кількісні ознаки. Розбивка 

матеріалу на інтервали. Групувальні ознаки в правовій статистиці. Поняття про 

вторинне групування. 

Основні групування в окремих галузях правової статистики. Групування 

(класифікація) в правовій статистиці. Класифікація (категоризація) злочинів за 

юридичними (кримінально-правовими) і описовими (кримінологічними) 

ознаками (за галузями народного господарства, за окремими територіями, за 

окремими службами Національної поліції, за ступенем суспільної 

небезпечності – злочини невеликої тяжкості, тяжкі злочини, особливо тяжкі 

злочини; злочини, скоєні групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, 

організованою групою або злочинним групуванням (злочинною організацією); 

за найбільшою розповсюдженістю, за формою вини – умисні, необережні, 

рецидив злочинів: небезпечний, особливо небезпечний і за іншими ознаками, 

що характеризують структуру злочинності. Класифікація видів покарання. 

Класифікація засуджених за юридичними та демографічними ознаками. 

Ряди розподілу (варіаційні ряди) і їх види. Безперервні та дискретні ряди і 

їх значення в правовій статистиці. 

Статистичне зведення, його значення і види. Арифметичний і логічний 

контроль даних статистичного спостереження. Організація і техніка 

статистичного зведення в правоохоронних органах, судах і органах юстиції. 

Розробка (зведення і групування) статистичних карток на підсудних. Сучасна 

обчислювальна техніка і її застосування в статистиці взагалі і в правовій 

статистиці зокрема. 

Поняття про статистичні таблиці. Статистична таблиця як один з 

важливих способів викладення статистичних даних (табличний метод). 

Елементи статистичної таблиці. Види таблиць та їх порівняльне значення в 

статистичному вивченні правових явищ. Прості, групові і комбінаційні таблиці, 

їх характеристика. Читання та аналіз таблиць. Використання статистичних 

таблиць в аналітичній роботі правоохоронних органів, судів, органів юстиції. 

Графічні способи викладення даних правової статистики. Призначення 

графіків в статистиці. Види графіків. Діаграми, статистичні карти та їх 

використання в аналітичній роботі правоохоронних органів, судів, органів 

юстиції. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 

1. 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. 

2. Правова статистика: Навчальний посібник для юридичних вузів і 

факультетів / Кальман О.Г., Христич І.О. - Харків: Право, 2004. 
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3. Камлик М.І. Правова статистика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 

2004. – 240 с. 

 

 

ТЕМА 6. АБСОЛЮТНІ, ВІДНОСНІ ТА СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАВОВІЙ СТАТИСТИЦІ 
 

Питання для самостійного вивчення: 
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. 

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. 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми, по-перше, слід розібратися із загальним поняттям про 

абсолютні величини та узагальнюючі показники. Слухач повинен знати види 

узагальнюючих показників і їх значення при проведенні статистичного аналізу. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Необхідність попередньої обробки показників статистичного зведення і 

групування – обов’язкова умова їх аналізу. Поняття про абсолютні величини та 

узагальнюючі показники. 

Відносні величини. Поняття про відносні величини в статистиці і їх 

пізнавальне значення. Метод відносних величини як один з найважливіших 

прийомів узагальнення і аналізу статистичних даних. 

Види відносних величин. Застосування відносних величин в правовій 

статистиці. Рівень злочинності і коефіцієнти злочинності. Причини найбільш 

частого застосування відносних величин (перевага перед іншими 

узагальнюючими показниками) в правовій статистиці. 

Середні величини. Поняття середньої величини. Значення методу 

середніх величин в виявленні типових рис масових процесів суспільного життя. 

Види середніх величин і техніка їх обчислення. Застосування середніх величин 

в правовій статистиці. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 
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1. 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. 

2. Правова статистика: Навчальний посібник для юридичних вузів і 

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

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

2004. – 240 с. 

 

 

ТЕМА 7.ДИНАМІЧНІ РЯДИ У ПРАВОВІЙ СТАТИСТИЦІ 

 

Питання для самостійного вивчення: 
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. 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми, по-перше, слід розібратися із загальним поняттям 

динамічних рядів та їх видами. Слухач повинен знати види динамічних рядів. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Умови, що необхідні для побудови і вивчення динамічних рядів. 

Характеристики (показники) динамічного ряду, абсолютний приріст 

(зниження), темп росту (зниження), темп приросту. 

Аналітичні і емпіричні способи перетворення динамічних рядів. 

Використання динамічних рядів в правовій статистиці. Умови зіставлення 

показників динамічних рядів в правовій статистиці. Дослідження динамічних 

рядів злочинності. Вплив на характер руху злочинності змін в кримінальному 

законодавстві, судовій практиці, активності правоохоронних органів, рівня 

терпимості населення до правопорушень тощо. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. 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. 

2. Правова статистика: Навчальний посібник для юридичних вузів і 

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

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

2004. – 240 с. 

 

 

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ. 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ДАНИХ ПРАВОВОЇ 

СТАТИСТИКИ 



 

 

12 

 

 

Питання для самостійного вивчення: 
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. 

 

Методичні поради до вивчення теми: 

При вивченні теми, по-перше, слід усвідомити, що аналіз роботи 

правоохоронних органів, суду і органів юстиції – найбільш важлива в 

практичному відношенні задача правової статистики. Слухач повинен знати 

основи аналізу процесуальних результатів роботи вказаних органів. 

В ході самостійної роботи слід опанувати наступні питання. 

Показники статистичної звітності органів Національної поліції, 

прокуратури, суду і їх аналіз за допомогою основних прийомів прикладної 

статистики (групування, узагальнюючі показники, динамічні ряди тощо). 

Необхідність реального відображення діяльності правоохоронних органів, судів 

і стану злочинності – важливіша вимога, що пред’являється до статистичних 

показників, що освітлюють окремі сторони діяльності правоохоронних органів, 

судів (наприклад, розкриття злочинів). Вивчення форм статистичної звітності і 

її показників, що характеризують об’єм і якість роботи поліції, органів 

досудового розслідування, судів і установ і органів, що виконують покарання. 

Аналіз процесуальних результатів роботи органів юстиції: а) основні 

статистичні показники оцінки роботи слідчих (характеристика об’єму роботи 

слідчих) так званий коефіцієнт показаної віддачі – кількість проваджень, 

показники розкриття злочинів, строки розслідування, показники навантаження 

на слідчого тощо); б) основні показники оцінки судових органів – судів України 

загальної юрисдикції (характеристика об’єму роботи суду (суддів), строки 

розгляду кримінальних справ, характеристика якості роботи суду (суддів) 

першої інстанції в оцінці судів касаційної та надзорної інстанції – кількість 

відмінених і виправлених вироків і рішень: показники якості роботи судів 

(суддів) вищестоящих інстанцій; класифікація судових помилок, облік ступеню 

їх тяжкості; участь громадськості в діяльності суду тощо; в) вивчення 

статистичних показників про заходи кримінального покарання і,  зокрема, про 

примусові заходи виховного впливу щодо неповнолітніх. Структура судової 

регресії і її динаміка. Співвідношення груп засуджених до заходів покарання, 

що не пов’язані  з позбавленням волі, як показник каральної політики держави, 

обумовлений рівнем злочинності, її розповсюдженістю і системою суспільної 

небезпеки; г) вивчення статистичних показників діяльності установ і органів, 
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що виконують покарання. Вивчення складу засуджених для їх правильного 

розподілу, встановлення певного відповідного режиму для окремих категорій 

злочинців, оптимальної обстановки загальноосвітнього та професіонально-

технічного навчання, а також для правильного обліку результатів досягнення 

цілей покарання; д) необхідність комплексного статистичного аналізу, 

взаємопов’язаного вивчення статистичних показників органів Національної 

поліції, прокуратури, судів і органів, що приводять вироки до виконання, в 

цілях виявлення і усунення типових недоліків в роботі цих органів. 

Необхідність аналізу всіх факторів, що впливають на стан злочинності і на 

якість роботи відповідних правоохоронних органів, для правильної оцінки 

зміни статистичних показників. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 

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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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. 

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. 

 

 

Вирішити задачі: 
Задача № 1 

Кількість цивільних справ, розглянутих судами у 2015 році, становила 599,8 

тисячі, в тому числі про розірвання шлюбу — 157,8 тисячі, а в 2014 році — 

відповідно 483,5 і 172,2 тисячі. 

Визначте середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп 

зростання і приросту. Зробіть висновки. 

 
Задача № 2 

Кількість нотаріальних контор у 2015 році в Україні становила 814, а в 2013 — 

729, кількість нотаріальних дій — відповідно 9710 тисяч і 4532 тисячі. Обчисліть 

середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп зростання і приросту 

кількості нотаріальних контор і нотаріальних дій. Зробіть висновки. 
 

Задача № 3 
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Кількість підлітків, які перебували на обліку в поліції в Україні з 2008 по 

2015 роки, наведена в таблиці:  

Рік Кількість підлітків на кінець року, тис. чол. 

2008 66,1 
2009 67,0 
2010 66,7 
2011 71,0 
2012 72,7 
2013 67,0 
2014 52,8 
2015 49,9 
Визначте середньорічну кількість підлітків, які були на обліку з 2008 по 2015 рік. 

Обґрунтуйте форму середньої, яку використали при розрахунках. 

 
Задача № 4 

Динаміка кількості неповнолітніх, засуджених за окремі види злочинів, 

характеризується такими даними: 

  

Рік КІПЬКІСІЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ 
 

 

Викрадення державного 

або колективного майна 

тис. чол. 

 

Викрадення приватного майна 

тис. чол. 

2008 2,7 3,7 
2009 2,6 4,6 
2010 3,0 4,2 
2011 4,1 4,0 
2012 4,8 5,3 
2013 5,0 6,0 
2014 5,4 7,3 
2015 4,9 7,1 

Опишіть тенденцію кількості неповнолітніх, засуджених за наведені види злочинів, 

лінійним рівнянням тренду; поясніть зміст параметрів цього рівняння; визначте 

очікуваний рівень кількості неповнолітніх у 2016 році, припускаючи, що 

виявлена тенденція збережеться. Зробіть висновки. 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення 

дисципліни 
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Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 

й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді 

на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 
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Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з 

обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів і 

понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно 

чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського 

життя або особистий досвід. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з 

достатнім використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. 

Власна думка аргументована фактами громадського життя або особистим 

досвідом.  

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема 

розкрита з використанням основних термінів і понять у контексті відповіді 

(теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не 

простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти.  

2 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. 

Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя 

або власним досвідом.  

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому 

рівні без аргументації.  

0 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або 

особистого досвіду) не в контексті завдання. 

 

 

 

 

 


