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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Мета дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам знання основних положень теорії 

статистики щодо методів збирання, систематизації та аналізу інформації і методики 

застосування статистичного інструментарію для вивчення масових соціально-правових 

процесів і явищ на макро- та мікрорівнях. Використання статистичних методів 

дослідження дозволить їм краще розібратися в особливостях соціально-правового 

розвитку держав, оцінювати ефективність діяльності правоохоронних органів. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 18 год., практичні заняття 14 год., самостійна робота 
58 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекційні та практичні заняття в аудиторії з використанням інформаційних технологій, 

самостійна робота із джерелами, основною та додатковою навчально-методичною 

літературою поза аудиторними заняттями 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування лекцій; обговорення теоретичних питань на 

практичних заняттях; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної 

роботи; написання і захист наукових рефератів з визначеної проблеми; поточна 

модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  
Наявність широких знань з кримінально-виконавчого, кримінального права, 

кримінального, цивільного процесу, інформатики. 

Мова викладання Українська 

 

mailto:law.puet@gmail.com
http://schedule.puet.edu.ua/
http://pravo.puet.edu.ua/


Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Компетентності, якими повинен оволодіти  
студент 

Програмні результати  
навчання 

Загальні компетентності 

• здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу (ЗК-1); 

• здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях (ЗК-2); 

 

• знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності (ЗК-3); 
 

• навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій (ЗК-6); 

• здатність працювати в команді (ЗК-9); 

 

 

• давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю (РН-5); 

• оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відому проблему (РН-6); 

 

• формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми (РН-4); 

• вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних (РН-15); 

• працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи (РН-17); 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

• здатність застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і 

цивільне процесуальне право, кримінальне і 
кримінальне процесуальне право (ФК-7); 

• знання і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального 

права (ФК-8); 

• здатність аналізувати правові проблеми, формувати 

та обґрунтовувати правові позиції (ФК-12); 

• здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності (ФК-13); 

• здатність до консультування з правових питань, 

зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 
клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації (ФК-

14); 

• здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування (ФК-15). 

• демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права (РН-19); 

 

 

 
 

 

• пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів (РН-20); 

 

• здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів 

її розв’язання (РН-2); 

• застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки (РН-21); 

• надавати консультації щодо можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях (РН-23); 

 

 

 

• готувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних 

правових ситуаціях (РН-22). 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

МОДУЛЬ 1 

Загальна методологія збирання, систематизація та узагальнення статистичної інформації 

Тема 1. Предмет, метод і 

організація статистики. 

Правова статистика як 

галузь статистичної 

науки 

Відвідування лекції; тестування; виконання 

завдань, передбачених планом самостійної 

роботи 

1.1. Охарактеризуйте систему органів 

державної статистики в Україні та їх основні 

завдання. 

1.2.  Вкажіть які сукупності можна 

виділити для статистичного дослідження 
рівня злочинності в Україні. Назвіть одиниці 

сукупності та основні їх ознаки в кожному 

випадку. 

1.3. Назвіть на які галузі розподіляється 

правова статистика та які органи 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

забезпечують збір цієї інформації. 
1.4.  Якщо досліджується сукупність 

областей, то якими кількісними та якісними 

ознаками можна охарактеризувати 

криміногенну ситуацію в країні. 

1.5.  За якими ознаками можна 

розподілити на однорідні групи регіони 

України щодо рівня злочинності. 

1.6. Назвіть по три атрибутивні 

альтернативні ознаки, що можуть 

характеризувати рівень злочинності в 

окремому регіоні. 

Тема 2. Статистичне 

спостереження в 

правовій статистиці 

Відвідування лекції; обговорення 
теоретичного питання на практичному 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

1. Сутність, принципи та етапи 
організації і проведення статистичного 

спостереження. 

2. Зміст методологічного розділу 

плану статистичного спостереження: 

визначення мети спостереження, об’єкту та 

одиниці спостереження. Поняття одиниці 

сукупності та звітної одиниці. Програма 

спостереження. Формуляр спостереження. 

Основні вимоги до змісту програми. 

3. Зміст організаційного розділу 

плану статистичного спостереження: 

визначення форми спостереження, видів 
спостереження за часом проведення 

(періодичністю) та за повнотою охоплення 

одиниць. Способи спостереження. Вибір 

місця і часу проведення спостереження, 

органу чи персоналу, що його проводитиме. 

Організаційно–підготовчі заходи, 

матеріально-технічне забезпечення. 

4. Способи контролю даних 

спостереження, види помилок 

спостереження, можливості їх усунення. 

 

Тема 3. Зведення і 

групування даних 

правової статистики 

Тестування; виконання завдань, 
передбачених планом самостійної роботи 

 Виконання типологічного групування 

Тема 4. Абсолютні і 

відносні величини і їх 

застосування в правовій 

статистиці 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на практичному 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Розрахунок відносних величин структури, 

координації, порівняння, інтенсивності. 

 

Тема 5. Середні 

величини і аналіз 

варіації показників 

правової статистики  

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на практичному 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Розв’язання статистичних задач. 

Тема 6. Застосування 

вибіркового 

спостереження в 

правовій статистиці  

Відвідування лекції; тестування; виконання 

завдань, передбачених планом самостійної 

роботи 

1.Обчислення стандартної та граничної 

помилки для середньої та для частки 

2. Визначення меж довірчих інтервалів 

3. Визначення необхідної чисельності 

вибірки  

МОДУЛЬ 2 

Статистичний аналіз динаміки та взаємозв’язків соціально-правових явищ 

Тема 7. Застосування 

методів кореляційно-

регресійного і 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на практичному 

занятті; тестування; виконання завдань, 

Розв’язання статистичних задач. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

дисперсійного аналізу в 

правовій статистиці 

передбачених планом самостійної роботи 

Тема 8. Динамічні ряди в 

правовій статистиці і їх 

аналіз 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на практичному 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Розв’язання статистичних задач. 

Тема 9. Аналіз тенденцій 

розвитку та коливань. 

Основи статистичного 

прогнозування 

криміногенної ситуації 

Відвідування лекції; тестування; виконання 

завдань, передбачених планом самостійної 

роботи 

Розв’язання статистичних задач. 

Тема 10. Статистичні 

індекси 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на практичному 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

Розв’язання статистичних задач. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Правова статистика : завдання для аудиторного тестування студентів заочної форми навчання / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://10.0.0.34/. 

• Правова статистика : Дистанційний курс з дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php. 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

• Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya. 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6): відвідування лекції (0 балів); обговорення теоретичного питання на 

практичному занятті (3 бали); тестування (0 балів); виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи (2 бали); поточна модульна робота (29 балів) 

50 

http://10.0.0.34/


Модуль 2 (теми 7-10): відвідування лекції (0 балів); обговорення теоретичного питання на 

практичному занятті (3 бали); тестування (0 балів); виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи (2 бали); поточна модульна робота (26 балів) 
50 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


