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Силабус навчальної дисципліни 

«ПРАВОВА СТАТИСТИКА» 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: 

«Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Правова статистика» формує знання про кількісну 

сторону масових суспільно-правових явищ, навички обчислення та 

використання показників, що характеризують стан правопорядку, і в цих 

показниках відображає процес охорони суспільного та державного ладу, 

прав та інтересів громадян, підприємств, установ та організацій. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основні положення щодо статистичних спостережень, зведення і 

групування статистичних даних в Україні при вирішенні складних 

правових питань; засоби застосування статистичних та узагальнюючих 

показників у правовій статистиці в Україні; основи дослідження та 

характеристики кримінальної статистики при вивченні злочинності; 

основні характеристики обчислення, прогнозування та використання 

спеціальних знань при дослідженні зв’язку між явищами за матеріалами 

кримінальної та цивільно – правової статистики; дослідження документів 

первинного обліку, аналізу показників, статистичної звітності правової 

статистики для потреб правоохоронних органів України. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Оволодіння основними положеннями науки правової статистики, 

навичками використання статистичних методів при роботі з правовою 

інформацією; ознайомлення з діючою в правоохоронних органах та судах 

системою показників правової статистики, методикою їх обрахування та 

основними способами аналізу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної 

діяльності. 

Користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного 

програмного забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків 

та інших можливостей. 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу. 

Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних 

джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних 

технологій і баз даних. 

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати 

способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. 

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

Тема 1.  Предмет і метод статистичної науки. 

Тема 2. Поняття і метод правової статистики. 

Тема 3. Статистичне спостереження. 

Тема 4. Первинний облік і статистична звітність в правоохоронних 

органах і органах юстиції. 

Тема 5. Зведення і групування статистичних даних. Статистичні 

таблиці. Абсолютні і відносні показники. 

МОДУЛЬ ІI 

Тема 6. Середні величини. 

Тема 7. Показники варіації. 

Тема 8. Вибірковий метод. 

Тема 9. Кореляційний аналіз. 

Тема 10. Ряди динаміки. 

Тема 11. Індекси. 

Тема 12. Статистичні графіки. 

Тема 13. Міжнародна правова статистика. 

Пререквізити 
Дисципліна «Правова статистика» може вивчатись студентами після 

набуття окремих компетентностей з дисциплін «Математика», 

«Інформатика та КТ». 

Постреквізити 

Дисципліна «Правова статистика» є складовою циклу загальної 

підготовки фахового молодшого бакалавра з права. Знання з даного курсу 

будуть використовуватися при вивченні дисциплін «Цивільне та сімейне 

право», «Кримінальне право» та «Адміністративне право», інших 

спеціальних курсів.  

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Забзалюк Д., Савайда О. Правова статистика. Навчальний посібник (у 

схемах і таблицях). Львів: Львівський державний університет внутрішніх 

справ, 2018. 140 с. 

2. Мармоза А.Т. Правова статистика. 2-ге вид, підручник, затверджений 

МОН України. К.: ЦУЛ, 2019. 528 с. 

3. Правова статистика / О.А. Борисенко, А.М. Куліш, В.Б. Чередниченко 

Суми: СумДУ, 2015. 183 с.  

4. Правова статистика. Навчальний посібник / С.М. Виганяйло Суми: 

2019. 145 с. 

5. Правова статистика: курс лекцій / За заг. ред. В.В. Шаблистого. Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 156 с. 

6. Правова статистика: підручник / В. В. Голіна, О. Ю. Шостко, І.О. 

Христич, М.Ю. Валуйська, О.Ю. Юрченко. Харків: Право, 2014. 252 c. 

 

Допоміжна 

1. Мармоза А.Т. Практикум з правової статистики. Навчальний посібник. 

2-ге вид. перероб. та доп. К.: ЦУЛ, 2020. 316 с. 

2. Злочинність в Україні: фактори, тенденції, протидія (2002 - 2014 рр.): 

[монографія] / О.Г. Кулик, І.В. Наумова, А.А. Бова; Держ. НДІ МВС 

України. Київ: ДНДІ МВС України, 2015. 362 c. 

3. Правова статистика. Навчальний посібник. 2-ге правлене видання / За 

заг. ред. Стратонова В.М. Херсон: Гельветика, 2014. 288 с.  

4. Правова статистика: навч. посіб. / Н.М. Чеботарьова, Ю.В. Вдовенко. 

Луганськ, 2013. 188 c. 
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Інформаційні 

ресурси 

1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws - офіційний веб-портал Верховної Ради 

України 

2. http://www.reyestr.court.gov.ua/ - Єдиний державний реєстр судових 

рішень 

3. http://www.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Державної служби 

статистики України 

4. https://dsa.court.gov.ua/dsa - офіційний сайт Державної судової 

адміністрації України  

5. https://ssu.gov.ua - офіційний сайт Служби безпеки України 

6. https://www.npu.gov.ua - офіційний сайт Національної поліції України 

7. https://www.gp.gov.ua/ua/index.html - офіційний сайт Офісу 

Генерального прокурора України 

8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - офіційний сайт Європейської служби 

статистики 

9. http://www.mvs.gov.ua – офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ 

України 

10. http://www.kmu.gov.ua - офіційний сайт Кабінету Міністрів України 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Практичні 34 

Самостійна робота 52 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін 

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 
Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 
Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

ОКСАНА ЮРІЇВНА ДОКАШ 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: доктор політичних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: o.dokash@chnu.edu.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3779 
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