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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань,
Характеристика навчальної
Найменування показників
код та назва спеціальності,
дисципліни
ступень вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS – 1 0304 “Право”;
Цикл підготовки – цикл
Загальна кількість годин – 36 6.030401 „Правознавство”
дисциплін
професійної
та
Кількість тем – 3
(бакалавр)
практичної
підготовки
за
вибором навчального закладу
Навчальний курс – 2,3,4
Семестр – 3,6,8
Види контролю: залік
Тижневих годин для денної
Розподіл навчальної
форми навчання:
дисципліни за видами занять:
аудиторних
– 1,1
(денна форма навчання)
самостійної роботи – 0,6
Лекції – 10 годин;
Семінарські заняття – немає;
Практичні заняття – 14 годин;
Лабораторні заняття – немає;
Самостійна робота – 12 годин;
Індивідуальні завдання:
Розрахунково-графічна робота
– 1; 6 семестр
Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
(заочна форма навчання)
2-й курс:
Лекції – 2 години;
Семінарські заняття – немає;
Практичні заняття – 2 години;
Лабораторні заняття – немає;
Самостійна робота – 32 години;
Індивідуальні завдання:
Розрахунково-графічна робота
– 1; 3 семестр
4-й курс:
Лекції – 4 години;
Семінарські заняття – немає;
Практичні заняття – 2 години;
Лабораторні заняття – немає;
Самостійна робота – 30 годин;
Індивідуальні завдання:
Розрахунково-графічна робота
– 1; 8 семестр

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Вивчення кількісної сторони правопорушень, що розглядаються
правоохоронними органами, та кількісної сторони діяльності правоохоронних органів
в конкретних умовах місця та часу.
Завдання: Дати курсантам (слухачам) - майбутнім і теперішнім працівникам
правоохоронних органів необхідні знання в області теорії та практики правової
статистики, сприяти розвитку в них "статистичного мислення", розумінню значення
статистики як ефективного метода соціального пізнання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант (слухач) повинен
знати:
предмет, галузі і значення правової статистики;
етапи та методи статистичного дослідження;
сутність, види та способи проведення статистичного спостереження;
сутність та види статистичного зведення та групування;
види статистичних таблиць та статистичних графіків, їх використання в правовій
статистиці;
поняття і сутність статистичних показників, види статистичних показників;
методи вивчення динаміки правових явищ, застосування рядів динаміки при
дослідженні тенденцій правопорушень, прогнозування стану правопорушень;
види взаємозв’язків між явищами та процесами, визначення ступеня щильності та
аналітичного вираження кореляційного зв’язку.
вміти:
проводити статистичне спостереження;
проводити зведення та групування даних статистичного спостереження;
відображати результати статистичного групування у вигляді статистичних таблиць
та графіків;
обчислювати відносні та середні статистичні показники, показники варіації ознаки;
розраховувати базисні та ланцюгові показники ряду динаміки;
визначати тенденції розвитку правопорушень;
проводити прогностичні розрахунки стану правопорушень;
використовувати засоби визначення ступеня щильності та напряму дії зв’язків між
правопорушеннями та факторами, що їх обумовлюють.
3. Програма навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. “ Предмет та метод правової статистики, показники, які в ній
використовуються”.
Поняття статистики як науки. Предмет правової статистики, її роль в
правоохоронній діяльності. Галузі правової статистики. Етапи та методи
статистичного дослідження. Поняття статистичного спостереження. Поняття
статистичного зведення та групування. Статистичні таблиці та графіки.
Поняття статистичного показника. Визначеності статистичного показника. Види
статистичних показників.

Поняття абсолютного показника. Одиниці виміру абсолютних показників.
Використання абсолютних показників в правовій статистиці.
Поняття відносного показника. Форми вираження відносних показників. Види
відносних показників. Використання відносних показників в правовій статистиці.
Поняття середнього показника. види середніх величин, які використовуються
для розрахунку середніх показників. Середня арифметична проста та зважена.
Розрахунок середньої арифметичної для дискретного та інтервального варіаційних
рядів. Середня геометрична, проста та зважена. Середня квадратична, проста та
зважена. Використання середніх показників в правовій статистиці.
Показники варіації ознаки і їх використання в правовій статистиці.
ТЕМА № 2 “Статистичне вивчення динаміки правопорушень ”.
Поняття ряду динаміки. Структура ряду динаміки. Види рядів динаміки в
залежності від форми вираження шкали часу. Порівняльність рівнів в рядах динаміки.
Показники ряду динаміки. Абсолютні та відносні показники ряду динаміки.
Способи їх розрахунку. Середні показники ряду динаміки.
Визначення тенденції розвитку правопорушень Методи вирівнювання ряду
динаміки. Визначення сезонних коливань правопорушень. Прогнозування стану
правопорушень. Методи середнього абсолютного приросту, середнього темпу
зростання, метод аналітичного вирівнювання ряду динаміки.
ТЕМА № 3 “Вивчення зв’язку правопорушень з факторами, що їх
обумовлюють”.
Форми та види зв’язків явищ та процесів. Функціональний зв’язок.
Стохастичний зв’язок. Кореляційний зв’язок. Прямий та зворотний зв’язок.
Вимірювання ступеня щильності кореляційного зв’язку. Лінійний коефіцієнт
кореляції. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.
4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

з них:

Література, сторінки

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни

Конспект
лекцій,
Література.

Аудиторна
контрольна
робота

Семестр № 6
Тема № 1: Предмет та метод правової
статистики, показники, які в ній
використовуються.

16

4

8

4

Тема №2. Статистичне вивчення динаміки
правопорушень.
12

4

4

4

8

2

2

4

36

10

14

12

Тема №3 Вивчення зв’язку правопорушень з
факторами, що їх обумовлюють.

Всього за семестр № 6:

[1]: с.18-42,
101-121
130-145
[2]: с.42-50,
1 58-75, 120202
[3]: с.79-111,
149-190, 266320, 372-418
Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с.146-170,
[2]: с.224-247
[3]: с.459-475
Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с. 171-184
[2]: с.264-281
[3]: с.477-492

Самостійна
контрольна
робота

Залік

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

з них:

Література, сторінки

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни

Семестр № 8
Тема № 1: Предмет та метод правової
статистики, показники, які в ній
використовуються.
14

2

2

10

Тема №2. Статистичне вивчення динаміки
правопорушень.
10

2

8

Тема №3 Вивчення зв’язку правопорушень з
факторами, що їх обумовлюють.
12
Всього за семестр № 8:

36

12

4

2

30

Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с.18-42,
101-121
130-145
[2]: с.42-50,
1 58-75, 120202
[3]: с.79-111,
149-190, 266320, 372-418
Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с.146-170,
[2]: с.224-247
[3]: с.459-475
Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с. 171-184
[2]: с.264-281
[3]: с.477-492

Аудиторна
контрольна
робота

Самостійна
контрольна
робота

Залік

4.1.3. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

з них:

Вид контролю

Література, сторінки

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни

Семестр № 3
Тема № 1: Предмет та метод правової
статистики, показники, які в ній
використовуються.
12

2

2

8

Тема №2. Статистичне вивчення динаміки
правопорушень.
12

12

12

12

Тема №3 Вивчення зв’язку правопорушень з
факторами, що їх обумовлюють.

Всього за семестр № 3:

36

2

2

Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с.18-42,
100-121
130-145
[2]: с.42-50,
1 58-75, 120202
[3]: с.79-111,
149-190, 266320, 372-418
Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с.146-170,
[2]: с.224-247
[3]: с.459-475
Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с. 171-184
[2]: с.264-281
[3]: с.477-492

32

Аудиторна
контрольна
робота

Самостійна
контрольна
робота

Залік

4.1.3. Завдання на самостійну роботу
Завдання, що виносяться на самостійну роботу слухача
Тема № 1. Предмет та метод правової статистики, показники, які в ній

Література:

використовуються.
Етапи та методи статистичного дослідження. Поняття, види та способи
Конспект лекцій,
проведення статистичного спостереження. Поняття та види зведення та
Література.
групування. Статистичні таблиці та графіки. Поняття та види статистичних
[1]: с.18-27, 28-42,100-121,
показників. Розрахунок відносних показників інтенсивності, структури,
130-145
координації, динаміки та порівняння. Використання середніх показників в
[2]: с.42-50, 58-75, 120-202
правовій статистиці. Розрахунок середніх показників та показників варіації
[ [3]: с.79-111, 149-190, 266ознаки.
320, 372-418
Тема № 2. Статистичне вивчення динаміки правопорушень
Розрахунок показників ряду динаміки. Визначення тенденції розвитку
Конспект лекцій,
правопорушень. Методи вирівнювання ряду динаміки. Визначення сезонних Література.
коливань правопорушень. Методи прогнозування стану правопорушень.
[1]: с.146-170,
[2]: с.224-247
[3]: с.459-475

Тема № 3. Вивчення зв’язку правопорушень з факторами, що їх обумовлюють.
Форми та види зв’язків явищ та процесів. Вимірювання ступеня щильності
кореляційного зв’язку. Розрахунок лінійного коефіцієнта кореляції та
коефіцієнта рангової кореляції Спірмена.

Конспект лекцій,
Література.
[1]: с.171-184
[2]: с.264-281
[3]: с.477-492

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми розрахунково-графічних робіт
1.
2.
3.
4.
5.

Відносні показники.
Середні показники та показники варіації ознаки.
Показники ряду динаміки.
Визначення тенденції зміни в часі стану правопорушень.
Графічне відображення структури та динаміки правопорушень.
5.1.2. Теми наукових робіт

1. Предмет і метод правової статистики та її роль в діяльності правоохоронних
органів.
2. Статистичні показники, які характеризують стан правопорушень та результати
діяльності правоохоронних органів.
3. Дослідження динаміки правопорушень.
4. Виявлення тенденції розвитку стану правопорушень, прогнозування їх зміни в
часі.
5. Дослідження взаємозв’язку правопорушень з факторами, що їх обумовлюють.
6. Методи навчання
При проведенні кожного практичного заняття за допомогою комп’ютерної
техніки здійснюються розрахунки статистичних показників, які використовуються в
правовій статистиці, робляться висновки по результатам цих розрахунків, дається,
згідно з пропонованим завданням, характеристика стану та динаміку правопорушень,
факторів, що їх обумовлюють.
7. Методи контролю (питання, які виносяться на залік)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Що собою уявляє предмет правової статистики?
Які галузі має правова статистика?
Які етапи має статистичне дослідження?
Які методи статистичного дослідження використовуються в правовій статистиці?
Яка роль правової статистики в діяльності правоохоронних органів?
Що таке статистичне спостереження?
Що таке статистичне зведення?
Що таке статистична таблиця?

9. Назвіть види графіків, які використовуються в правовій статистиці.
10. Що таке статистичний показник?
11. Які види статистичних показників використовуються в правовій статистиці?
12. Які абсолютні показники використовуються в правовій статистиці.
13. До яких статистичних показників відносяться “кількість зареєстрованих
кримінальних правопорушень”, “ кількість осіб, які вчинили кримінальні
правопорушення ”?
14. Як називається показник, який представляє собою результат ділення одного
показника на другий?
15. Які відносні показники використовуються в правовій статистиці?
16. В районі А зареєстровано 2000 кримінальних правопорушень, населення району
складає 50000 чоловік. Чому дорівнює коефіцієнт злочинної інтенсивності на 1000
населення?
17. З 146 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, 114 дорослих і 32
неповнолітніх. Чому дорівнює відносний показник координації?
18. В районі А зареєстровано 112 крадіжок, 25 грабежів, 6 розбоїв. Чому
дорівнює питома вага крадіжок?
19. Як називається відносний показник, що уявляє собою співвідношення кількості
осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, і кількості населення в віці від 14
років і більше?
20. Як називається відносний показник, що уявляє собою співвідношення
однойменних показників за один і той же період часу та таких, що відносяться до
різних територій?
21. До якого відносного показника відноситься питома вага?
22. Як називається відносний показник , що уявляє собою співвідношення
неповнолітніх і дорослих у загальній кількості осіб, які вчинили кримінальні
правопорушення?
23. Який відносний показник характеризує ступінь поширеності досліджуваного
явища в певному середовищі?
Х ?
24. Як називається середня величина, яка виражається формулою: Х
n

25. Як називається показник варіації ознаки, виражений формулою:

Х
?

Х

?

n

26. Середнє квадратичне відхилення дорівнює 1,5, середнє значення ознаки – 30,
чому дорівнює коефіцієнт варіації?
(Х f ) ?
27. Як називається середня величина, виражена формулою: Х
f

28. Чому повинен дорівнювати коефіцієнт варіації, щоб статистична сукупність
була однорідна?
29. Чому дорівнює середнє арифметичне відхилення наступної сукупності:
3, 5, 2, 6 ?
30. Чому дорівнює середнє квадратичне відхилення наступної сукупності:
4, 3, 5, 2 ?
(X X ) f ?
31. Як називається показник, виражений формулою: ?
2

f

32. Чому дорівнює середній вік групи осіб: ( 14-16) - 3, ( 17-19) - 2, ( 20-22) -5?

33. Як називається середня величина, виражена формулою:

x1

x

2

f1

x2

2

f2

... xn

2

fn

?

f

34. Як називається ряд динаміки, що характеризує кількість зареєстрованих
кримінальних правопорушень за певні місяці?
35. Як називається спосіб розрахунку показників ряду динаміки, при якому кожний
досліджуваний рівень порівнюється з попереднім рівнем?
36. В районі А в 2013 році зареєстровано 64 кримінальні правопорушення, а в 2014 76. Чому дорівнює темп зростання?
37. В січні в районі А зареєстровано 30 кримінальних правопорушень, у лютому 32, у березні - 40. Чому дорівнює середній абсолютний приріст цього ряду
динаміки?
38. Як називається показник ряду динаміки, виражений формулою: ? Аi 100% ?
yi

1

39. В 2013 році зареєстровано 40 кримінальних правопорушень, а в 2014 - 60. Чому
дорівнює темп приросту?
40. Як називається показник ряду динаміки, який уявляє собою відношення
досліджуваного рівня ряду динаміки та рівня, з яким здійснюється порівняння?
41. Середній темп зростання становить 0,24, чому буде дорівнювати середній темп
приросту?
42. Як називається ряд динаміки, що характеризує кількість зареєстрованого
автотранспорту на початок кожного року?
43. Як називається показник, що виражається формулою: ? yi ?
yi

1

44. Як називається спосіб розрахунку показників ряду динаміки, при якому кожний
досліджуваний рівень порівнюється з попереднім рівнем?
45. Як називається показник ряду динаміки, виражений формулою: ? (T зр 1) 100% ?
46. В чому полягає метод укрупнення інтервалів часу?
47. Cередня кількість кримінальних правопорушень за місяць становить 45, а
середня кількість кримінальних правопорушень за всі місяці – 30. Чому дорівнює
індекс сезонності?
48. В чому полягає метод ковзної середньої?
49. В 2012 році зареєстровано 5 кримінальних правопорушень, в 2013 – 7, в 2014 –
11. Чому дорівнює прогнозована кількість кримінальних правопорушень в 2015
році, разрахована методом середнього темпу зростання?
50. Який зв’язок називається кореляційним?
51. Лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,42. Який характер зв'язку?
52. Як називається зв'язок, при якому факторна та результативна ознаки
змінюються в одному напрямку?
53. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена дорівнює 0,28. Який характер зв'язку?
54. Про наявність якого зв'язку свідчить знак “мінус” у лінійному коефіцієнті
кореляції?

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних
та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок
курсантом (студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань,
їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів
обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку
роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи
враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні
тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення
конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань,
підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних
пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових
конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних
робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони
оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно»).
Результат
навчальних
занять
за
семестр
розраховується
як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять
протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної
групи окремою графою.
Результат
самостійної
роботи за
семестр
розраховується
як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні
заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за
навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи
помножується на коефіцієнт 10.

Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на
певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної
групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях
обліку успішності, навчальних картках курсантів (студентів, слухачів), залікових
книжках. Присутність курсантів (студентів, слухачів) на проведенні підсумкового
контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився
на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить
у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку), з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином
максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які
використовуються при розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів),
становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового контролю
отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен, залік)
повторно. Повторне складання підсумкового контролю (екзамену, заліку) допускається
не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз –
викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами
(факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку
успішності. Курсантам (студентам, слухачам), які отримали не більше як дві
незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути
встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за
день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти
(студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений
термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох
незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення
навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з
Університету.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим
контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку), то результат
вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час
поточного контролю (роботу на практичних, виконання самостійних навчальних та
індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати розрахунковографічну роботу, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30 балів

Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89
Добре
(“зараховано”)
75 – 81

68 –74

Задовільно
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
D
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.

60 – 67

35–59
Незадовільно
(„не зараховано”)

1–34

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
FX якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
F
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Методичне забезпечення
1. Навчально-методичні матеріали для практичних занять, самостійної роботи,
виконання розрахунково-графічних робіт.
10.2. Рекомендована література
Базова
1. Яковлєв С.В., Кубрак В.П. Правова статистика: Підручник, 2004 р.
2. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник, 2004 р.
3. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник, 2000г.
4. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник, 1999 г.
5. Правова статистика / Під редакцією проф. О.М.Джужи, 2000 р.
6. Блувштейн Ю.Д. Криминологическая статистика (статистические методы в анализе
оперативной обстановки), 1981 г.
7. Остроумов С.С. Уголовная статистика и борьба с преступностью, 1975 г.
8. Остроумов С.С. Советская судебная статистика: Учебник, 1976 г.
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Допоміжна
Закон України від 17.09.92 року "Про державну статистику" // Відомості Верховної
Ради - 1992 рік, № 43 - ст. 608
Закон України від 13 липня 2000 року “Про внесення змін до Закону України "Про
державну статистику" // Закони України та інші акти Верховної Ради України –
2000 рік, №33 – ст. 1398
Наказ Генерального прокурора України від 17.08.2012 року № 69 “Положення про
порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань”.
Наказ Міністра внутрішніх справ України від 2.04.2013 року № 334 “Про подальше
вдосконалення аналітичного забезпечення діяльності підрозділів ОВС”.

5. Оніщук З.М., Христич І.О. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник, 1991 г.
6. Теория статистики: Учебник / Под редакцией Р.А.Шмойловой, 2001 г.
7. Система інформаційного забезпечення ОВС України: Навчально-практичний
посібник / Під редакцією Л.В.Бородича, 2000 р.
10.3. Інформаційні ресурси
1. Інструктивний матеріал щодо проведення аналітичної та обліково-реєстраційної роботи в
правоохоронних органах.

