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Назва курсу Правова статистика 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, пр..Свободи 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра статистики 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

галузь знань 05 – “Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051   

«Економіка», спеціалізація «Економіка та правове регулювання в 

бізнесі» 

Викладачі курсу Лутчин Наталія Павлівна, к.е.н.,  доцент кафедри статистики 

Контактна інформація 

викладачів 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/lutchyn-n-p 

nlutchyn@gmail.com  

м. Львів, пр..Свободи 18, а.214 . 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять. Також 

можливі он-лайн консультації через електронну пошту. Для 

погодження часу консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача.  

 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Правова статистика дає можливість здобути теоретичні знання і 

сформувати практичні навички кількісної та якісної оцінки суспільно-

правових явищ і процесів та за допомогою узагальнюючих показників 

оцінювати, моделювати і прогнозувати процес охорони суспільного та 

державного ладу, інтереси окремих громадян, установ, підприємств. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Правова статистика» є вибірковою дисципліною з 

спеціальності 051   «Економіка» для освітньої програми __бакалавра__ 

, яка викладається в ___8___ 

семестрі в обсязі ____3_____ кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни “ Правова статистика” є 

забезпечення студентів знаннями основних положень науки правової 

статистики, формування необхідних навичок проведення статистичних 

спостережень і досліджень у галузі права. 

Для чого необхідно вирішити такі завдання: 

• оволодіння знаннями основ статистичної науки і загальними 

навиками проведення статистичного дослідження правових явищ. 

• надання  необхідних знань про зміст, основні показники 

суспільно-правових явищ і процесів, їх вплив на стан та розвиток 

суспільства 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна 

1. Захожай В.Б. Правова статистика: Навч. посіб. / В.Б. Захожай, В.С. 

Федорченко. – К.: МАУП, 2003. – 368 с. 

2. Калачова І.В. Правова статистика: Навч.посіб. / І.В. Калачова, Г.Г. 

Трофімова. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 300 с. 

3. Кальман О.Г. Правова статистика: підручник / О.Г. Кальман, І.О. 
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Христич.– Х.: Право, 2004. – 304 с. 

4. Правова статистика: (підруч. Для студ. юрид. Спец. вищ. навч. 

закл.) / за ред.. В.В. Голіни. – Х.: Право, 2009.- 196 с.\ 

5. Чеботарьова Н. М. Правова статистика : навч. посіб. для студ. з 

напряму підготовки «Прикладна статистика» / Н. М. Чеботарьова, 

Ю. В. Вдовенко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка». – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 

189 

 

Допоміжна 

6. Інструкція з діловодства в господарських судах України від 19 

груд. 2003р. №67/ Мін’юст України. - К., 2003. – 18 с. 

7. Інструкція про порядок заповнення та подання документів 

первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху 

кримінальних справ від 26 берез. 2002 р. / Ген. прокуратура, СБУ, 

МВС, ДПА, Мін’юст України.- К., 2002. – 31 с. 

8. Кальман О.Г. Статистичний облік і звітність у правоохоронних 

органах України: наук.-практ. посіб. / О.Г. Кальман, І.О. Христич. – 

Х.:ІВПЗ АПрН України: Гімназія, 2002. – 140 с. 

9. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

10. Кримінально-процесуальний кодекс України/ [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-

17  

11. Навроцька Н.Г. Правова статистика: навч.посіб. / Н.Г. 

Навроцька .- К.:Знання, 2007. – 280с.  

12. Правова статистика : курс лекцій / О.М. Джужа, Ю.В. 

Александров, В.В Василевич та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: 

НАВСУ: Прав. Джерела, 2000. – 336 с. 

13. Правова статистика: Збірник залач / С.Б. Вакапчук, С.І. Жир, 

О.Б. Маргаритіна, Н.Г. Навроцька; За ред. Н.Г. Навроцької. – К.: 

Знання, 2007. – 479 с. 

14. Про судоустрій України: Закон України від 07 лип. 2010 р. № 

2453-VI / [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529  – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17  

15. Трофімова Г.Г. Правова статистика : навч.-метод. Посіб. Для 

самост. вивч. дисципліни / Г.Г. Трофімова. – К.: КНЕУ, 2000. – 75 

с. 

Тривалість курсу _______90____   год. 

Обсяг курсу  42  години аудиторних занять. З них __28_ годин лекцій, __14_ годин 

практичних занять, та ___48____ годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

  знати: сутність і принципи побудови системи показників правової 

статистики, її місце серед інших статистичних дисциплін; статистичні 

методи збирання, опрацювання статистичної інформації, розробки 

статистичних формулярів; зведення та групування матеріалів 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
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статистичного спостереження, виявлення зв’язків між окремими 

правовими явищами та процесами; техніку обчислення узагальнюючих 

статистичних показників у сфері юриспруденції, їх аналіз, оцінку, 

динаміку, тенденції та закономірності розвитку; 

 вміти: збирати статистичну інформацію, систематизувати і 

класифікувати її; застосовувати методику опрацювання правової 

інформації, узагальнювати та аналізувати її; самостійно 

використовувати дані про окремі види соціально-правової діяльності, 

робити на їх основі узагальнення, висновки, приймати управлінські 

рішення; прогнозувати показники правопорушень, злочинності, 

цивільних спорів, діяльності правоохоронних органів. 

 

Компетентності і програмні результати навчання, які 

забезпечує курс  

Загальні: ЗК01: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. ЗK02: Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Спеціальні: СК03: Здатність використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології, бази даних та інші 

електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій 

та освітній діяльності. СК06:Здатність обґрунтовувати економічні 

рішення на основі розуміння закономірностей розвитку соціально-

економічних систем і процесів із застосуванням математичних методів 

та моделей на мікро-, мезо-, та макрорівнях.  

Програмні результати навчання: РН04: Застосовувати сучасні 

інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, 

зокрема, статистичні методи аналізу великих масивів  даних та/або 

складної структури, програмне забезпечення та інформаційні системи. 

РН09. Вміти застосовувати міждисциплінарні знання, економіко-

статистичні методи і моделі для аналізу впливу  інституційних 

чинників на розвиток економічних систем на макро-, мезо- і 

мікрорівнях. 

Ключові слова правова статистика, правохоронні органи, економічна злочинність, 

рівень злочинності, рівень судимості , коефіцієнти злочинності. 

Формат курсу Очний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 

розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

робочою програмою.  

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Правова статистика»
1
 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  
« Статистики». «Теорія права» 
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Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, спільні розробки, дискусія 

Лекційна форма навчання:  

проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з економічної 

діяльності; дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Семінарське заняття:  

опитування, тестування, розв’язок задач 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• семінарські заняття : максимальна кількість балів_30 _ 

• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20__ 

 • залік: максимальна кількість балів_50_ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Питання до іспиту 1. Історія розвитку правової статистики, її сучасний стан в Україні. 

2. Документи первинного обліку та статистична звітність в 

правоохоронних органів та органів суду 

3. Система показників правової статистики 

4. Статистичне зведення та групування. Види статистичних 

групувань в правовій статистиці 

5. Абсолютні, відносні і середні величини та їх застосування в 

правовій статистиці 

6. Індекси у правовій статистиці 

7. Статистичне вивчення економічної злочинності 

Опитування . Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

завершення курсу. 
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Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконан

ня 

Модуль 1 
1 Тема 1. Предмет, метод і 

завдання курсу «Правова 

статистика». 

Взаємозв'язок правової 

статистики з іншими 

галузями права.   

 

Лекція Чеботарьова Н. М. Правова статистика : навч. 

посіб. для студ. з напряму підготовки 

«Прикладна статистика» / Н. М. Чеботарьова, 

Ю. В. Вдовенко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т 

імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 189 

(2 год.) 

Самостійна робота (6 

год.)\ 

Розгляд закону 

україни «Про 

судоустрій України» 

 

1 Тема 1.  Предмет, метод і 

завдання курсу «Правова 

статистика». 

Взаємозв'язок правової 

статистики з іншими 

галузями права.   

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговоренн

я, 

опитування

. 

Чеботарьова Н. М. Правова статистика : навч. 

посіб. для студ. з напряму підготовки 

«Прикладна статистика» / Н. М. Чеботарьова, 

Ю. В. Вдовенко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т 

імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 189 

Підготувати питання 
по темі 1.   
(1 год.) 

Обговорення 

законодавчої бази 

функціонування 

правоохоронних 

органів в Україні 

 

2 Тема 2. Історія розвитку 

правової статистики, її 

сучасний стан в Україні. 

Лекція Правова статистика: (підруч. Для студ. юрид. 

Спец. вищ. навч. закл.) / за ред.. В.В. Голіни. 

– Х.: Право, 2009.- 196 с 

(2 год.) 

Самостійна робота (6 

год.) 

- 

2 Тема 2. Історія розвитку 

правової статистики, її 

сучасний стан в Україні. 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування. 

 Правова статистика: (підруч. Для студ. 

юрид. Спец. вищ. навч. закл.) / за ред.. В.В. 

Голіни. – Х.: Право, 2009.- 196 с 

Підготувати питання 
по темі 2.   
(1 год.) 
 

 

3 Тема 3. Документи 

первинного обліку та 

статистична звітність в 

правоохоронних органів 

та органів суду 

 

Лекція Інструкція про порядок заповнення та 

подання документів первинного обліку 

злочинів, осіб, які їх вчинили, руху 

кримінальних справ від 26 берез. 2002 р. / 

Ген. прокуратура, СБУ, МВС, ДПА, Мін’юст 

України.- К., 2002. – 31 с. 

(2 год.) 
Самостійна робота (6 
год.) 

- 

3 Тема 3. Документи Практичне Інструкція про порядок заповнення та Підготувати питання  



7 

 

 

первинного обліку та 

статистична звітність в 

правоохоронних органів 

та органів суду 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач. 

подання документів первинного обліку 

злочинів, осіб, які їх вчинили, руху 

кримінальних справ від 26 берез. 2002 р. / 

Ген. прокуратура, СБУ, МВС, ДПА, Мін’юст 

України.- К., 2002. – 31 с. 

по темі 3. (1 год) 
  

4 Тема 4. Система 

показників правової 

статистики 

Лекція Чеботарьова Н. М. Правова статистика : навч. 

посіб. для студ. з напряму підготовки 

«Прикладна статистика» / Н. М. Чеботарьова, 

Ю. В. Вдовенко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-

т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 189 

(2 год.) 
Самостійна робота (6 
год.) 

- 

4 Тема 4. Система 

показників правової 

статистики 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

Чеботарьова Н. М. Правова статистика : навч. 

посіб. для студ. з напряму підготовки 

«Прикладна статистика» / Н. М. Чеботарьова, 

Ю. В. Вдовенко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-

т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 189 

Підготувати питання 

по темі 4. (1 год) 
 

 

Модуль 2 
5 Тема 5. Статистичне 

зведення та групування. 

Види статистичних 

групувань в правовій 

статистиці 

Лекція Чеботарьова Н. М. Правова статистика : навч. 

посіб. для студ. з напряму підготовки 

«Прикладна статистика» / Н. М. Чеботарьова, 

Ю. В. Вдовенко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т 

імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 189 

(2 год.) 
Самостійна робота (6 
год.) 

- 

5 Тема 5. Статистичне 

зведення та групування. 

Види статистичних 

групувань в правовій 

статистиці 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

Правова статистика: Збірник залач / С.Б. 

Вакапчук, С.І. Жир, О.Б. Маргаритіна, Н.Г. 

Навроцька; За ред. Н.Г. Навроцької. – К.: 

Знання, 2007. – 479 с. 

Підготувати питання 

по темі 5. (1 год) 
Рішення задач  
 

 

6 Тема 6. Абсолютні, 

відносні і середні 

Лекція Чеботарьова Н. М. Правова статистика : навч. 

посіб. для студ. з напряму підготовки 

(2 год.) 
Самостійна робота (6 

- 
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величини та їх 

застосування в правовій 

статистиці 

 

«Прикладна статистика» / Н. М. Чеботарьова, 

Ю. В. Вдовенко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-

т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 189 

год.) 

6 Тема 6. Абсолютні, 

відносні і середні 

величини та їх 

застосування в правовій 

статистиці 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

Правова статистика: Збірник залач / С.Б. 

Вакапчук, С.І. Жир, О.Б. Маргаритіна, Н.Г. 

Навроцька; За ред. Н.Г. Навроцької. – К.: 

Знання, 2007. – 479 с. 

Підготувати питання 

по темі 6. (1 год) 
Рішення задач   
 

 

7-8 Тема 7. . Індекси у 

правовій статистиці 

 

Лекція Чеботарьова Н. М. Правова статистика : навч. 

посіб. для студ. з напряму підготовки 

«Прикладна статистика» / Н. М. Чеботарьова, 

Ю. В. Вдовенко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-

т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 189 

(2 год.) 
Самостійна робота (6 
год.) 

- 

7-8 Тема 7. . Індекси у 

правовій статистиці 

 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

Правова статистика: Збірник залач / С.Б. 

Вакапчук, С.І. Жир, О.Б. Маргаритіна, Н.Г. 

Навроцька; За ред. Н.Г. Навроцької. – К.: 

Знання, 2007. – 479 с. 

Підготувати питання 

по темі 7. (1 год) 
Рішення задач  
 

 

9 Тема 8. Статистичне 

вивчення економічної 

злочинності  

Лекція Чеботарьова Н. М. Правова статистика : навч. 

посіб. для студ. з напряму підготовки 

«Прикладна статистика» / Н. М. Чеботарьова, 

Ю. В. Вдовенко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-

т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 189 

(2 год.) 
Самостійна робота (6 
год.) 

- 

9 Тема 8. Статистичне 

вивчення економічної 

злочинності 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

Правова статистика: Збірник залач / С.Б. 

Вакапчук, С.І. Жир, О.Б. Маргаритіна, Н.Г. 

Навроцька; За ред. Н.Г. Навроцької. – К.: 

Знання, 2007. – 479 с. 

Підготувати питання 
по темі 8. (1 год) 
Рішення задач  
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рішення 

задач 

 
 
 


