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Лекції, консультації:  

Кулинич Роман Омелянович, завідувач кафедри математики, 

статистики та інформаційних технологій, докторекономічних наук, 

професор (https://www.univer.km.ua/profile/kulynych-roman-
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статистики та інформаційних технологій, докторекономічних наук, 

професор (https://www.univer.km.ua/profile/kulynych-roman-

omelyanovych). 

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни –висвітлення способів збору і 

методів аналізу статистичних даних, які характеризують злочинність, 

судимість та міри покарання. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК6 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК1 Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві.  

СК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій.  

СК14 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.  

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПР2 Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.  

ПР9 Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій.  

ПР12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.  

ПР15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних.  

ПР20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.  

ПР23 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 



Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Загальні основи правової статистики. Організація статистичного 

спостереження в правоохоронних органах 

Тема 2. Система показників правової статистики. Абсолютні, відносні і середні 

величини 

Тема 3. Зведення, викладення і групування статистичних даних 

Тема 4. Узагальнюючі характеристики варіації правових явищ та дисперсійний аналіз 

Тема 5. Статистичне ви-вчення динаміки суспільно-правових явищ. Способи 

прогнозування правових явищ 

Тема 6. Особливості застосування індексного методу в правовій статистиці 

Тема 7. Статистичне ви-вчення причинно-наслідкових зв’язків правопорушень на 

основі методу статистичних рівнянь залежностей 

Тема 8. Організація вибіркового спостереження в діяльності правоохоронних органів 

 

 


