
I. Теорія статистики 
 

Теорія статитики розглядає категорії 

 cтатистичної науки і масові явища. 
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            Т67   Тринько Р.І. Основи теоретичної і прикладної статистики: 
навч. посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник. ─ К.: Знання, 2011. ─ 400 
с.: іл. + додатки 
 
       У навчальному посібнику висвітлено основні поняття і терміни 
загальної теорії статистики, викладені у взаємозв’язку. 
Проілюстровано їх прикладами, на яких розглянуто методичні основи 
застосування статистичних методів. Подано питання для 
самоконтролю, приклади розв’язання типових задач, практичні 
завдання та тести для засвоєння набутих теоретичних знань і 
вироблення практичних навичок їх застосування. У посібнику вміщено 
термінологічний словник. Авторами узагальнено літературну 
інформацію з теорії статистики, використано власний педагогічний 
досвід. 
            Для студентів, викладачів, учителів, учнів. 
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            С79   Стегней М.І.  Статистика: навч. посібник: кредитно-
модульний курс / М.І. Стегней, І.О. Іртищева. ─ К.: Кондор, 2012 . ─ 
306 с.: іл. + додатки  

 

      Навчальний посібник спрямований на оволодіння студентами 
методами збору, узагальнення, систематизації і статистичного аналізу 
масових соціально-економічних явищ і процесів. Посібник містить 
програму за кредитно-модульною системою, основні теми курсу 
«Статистика», а також завдання для самоконтролю, які можна 
використати як для перевірки знань студентів на практичних заняттях, 
так і для контролю знань при самостійному вивченні даної 
дисципліни. Розрахований для студентів ВНЗ, здобувачів другої 
економічної освіти, слухачів курсів перепідготовки та підвищення  
кваліфікації, державних службовців, працівників органів державної 
статистики. 
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            М85   Моторин Р.М.  Статистика для економістів: навч. посібник / 
Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. ─ 2-ге вид., випр. і допов. ─ К.: Знання, 
2011. ─ 430 с.: іл. + CD-ROM 

 
            Розкриваються найважливіші статистичні методи дослідження 
економічних явищ і процесів. Детально розглядаються методика і технологія 
автоматизованого опрацювання статистичної інформації засобами одного із 
найпоширеніших і водночас найпростіших у експлуатації пакетів прикладних 
програм Microsoft Excel. Посібник устаткований компакт-диском, на якому 
наведено приклади розв’язання економіко-статистичних задач засобами МS 
Excel. За змістом посібник відповідає типовій програмі нормативного курсу 
«Статистика». Разом з тим виклад окремих тем має свої відмінності, 
пов'язані із методологічною і організаційною перебудовою вітчизняної 
статистики за міжнародними стандартами, а також у зв'язку з 
використанням програмного забезпечення Microsoft Excel. 
            Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів 
вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-
практикам, які у своїй професійній діяльності застосовують статистичні 
методи збирання, опрацювання та аналізу інформації. 
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            Т33   Теорія статистики: навч. посібник для студ. вищих навч. 
закладів / М.В. Макаренко, І.М. Гойхман, О.О. Гладчук, О.В. Шуть. ─ К.: 
Кондор, 2010. ─ 236 с.: іл.  

 
      Викладено основні категорії й метологічні засади теорії статистики, 
загальні правила і прийоми статистичного дослідження кількісних 
характеристик масових соціально-економічних явищ і процесів, виявлення 
закономірностей розвитку у просторі й часі. Теоретичні положення 
супроводжуються прикладами типових задач і методологічними 
рекомендаціями щодо їх розв’язання, тестами, планами практичних 
занять, питаннями для самоконтролю. Майже всі приклади задач 
складено з урахуванням спцифіки галузі залізничного транспорту. 
Наведено комплекс завдань за 30 варіантами для самостійного виконання 
контрольних (розрахункових) робіт. 
     Посібник написано відповідно до програми курсу «Статистика» («Теорія 
статистики»), передбаченої новими навчальними планами. Для студентів 
вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною 
програмою бакалавра в галузі знань «Економіка і підприємництво». 
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             Ч37   Чекотовський Е.В.  Історія статистичної науки: навч. посібник / Е.В. 
Чекотовський. ─ К.: Знання, 2011. ─ 496 с.: іл. ─ (Вища освіта XXI століття) 

 
            У навчальному посібнику викладено історію статистичної науки з часу її 
виникнення до сьогодення Основну увагу приділено характеристиці головних 
наукових статистичних шкіл і напрямів, у яких відбувалися формування, 
становлення і розвиток статистичної науки. Наводиться детальна інформація 
про творчий шлях засновників і найвідоміших  послідовників кожної 
статистичної школи, їх внесок у розвиток статистичної науки. До кожного розділу 
додаються контрольні запитання для перевірки засвоєних знань. У кінці книги 
наведено іменний показчик.  
            Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, науковців, всіх, хто цікавиться 
питаннями            історії статистичної науки. 
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            Р59   Рогозян С.М.  Загальна теорія статистики. Ч. II: Практикум / 
С.М. Рогозян, О.В. Кунченко; м-во освіти і науки України. ДонДТУ. ─ 
Алчевськ: ДонДТУ, 2010. ─ 164 с.: іл. + додатки 
 

Практикум ознайомить з широким діапазоном методів 
розв’язування практичних, соціально-економічних завдань, навчить 
обгрунтовано пояснювати рішення.  

Для студентів економічних спеціальностей. 
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            С78   Статистика: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення 
дисципліни, для студ. вищих навч. закладів / Н.Б. Кушнір, Т.В. Кузнєцова, 
Ю.В. Красовська та ін. ─ К.: Центр учбової літератури, 2009. ─ 203 с.: іл. 

 

            Цей посібник містить типову програму нормативної навчальної 
дисципліни, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лекційних і 
практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, типові 
вправи та задачі, тренінгову тестову програму, завдання на курсову та 
індивідуальну роботу та список рекомендованої літератури. Навчальний 
посібник може бути корисним при самостійному вивченні дисципліни в 
умовах кредитно-модульної організації навчального процесу. 
            Видання адресовано студентам економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів та слухачам системи перекваліфікації. 
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            С78   Статистика: теоретичні положення і методичні підходи 
до практичних і лабораторних занять: навч.посібник для студ. 
екон. вищих навч. закладів / Р.В. Фещур, Ю.М. Князик, О.Б. 
Свірська та ін.; за ред. Й.Я. Хром'яка. ─ Львів: Інтелект-Захід, 2008 . 
─ 152 с.: іл. + додатки 

       У навчальному посібнику описано методичні засади проведення 
практичних лабораторних занять з дисципліни Статистика, а також 
виконання індивідуальної роботи студентів заочної форми навчання. 
Практикум спирається на теоретичний матеріал, який наведено у 
навчальному посібнику «Статистика» (Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, 
В.П. Кічор. Навчальний посібник / За наук. ред. Р.В. Фещура. – 3-є 
вид. оновлене і доп. – Львів: «Інтелект-Захід», 2006. – 256 с.), 
відповідає типовій навчальній програмі з дисципліни Статистика для 
студентів-екномістів. 
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            Є71   Єріна А.М.  Теорія статистики: навч. посібник: практикум /А.М. 
Єріна, З.О. Пальян. ─ 6-те вид., стер. ─ К.: Знання, 2008. ─ 256 с.: іл. + 
додатки. ─ (Вища освіта XXI століття) 
 
            У навчальному посібнику реалізовано багаторічний викладацький 
досвід авторів на кафедрі статистики Київського національного 
економічного університету, зокрема використання рейтингової системи. 
Посібник складається з двох розділів. У першому розділі пропонуються 
задачі для аудиторних практичних занять, індивідуальної та самостійної 
роботи студентів. Теми подаються відповідно до програми курсу. До кожної 
теми наводяться також стислий виклад теоретичних питань і необхідні 
методичні рекомендації. У другому розділі подано типові тестові завдання 
для контролю та самоконтролю знань студентів. У додатках наведено 
критичні значення статистичних характеристик критеріїв математичної 
статистики. 
            Для студентів економічних факультетів, магістрантів, усіх, хто прагне 
оволодіти методами обробки інформації про соціально-економічні явища та 
процеси. 
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             Л83   Лугінін О.Є.  Статистика: підручник для студ. вищих 
навч. закладів / О.Є. Лугінін. ─ 2-ге вид., перероб. та доп. ─ К.: Центр 
учбової літератури, 2007. ─ 608 с.: іл. 
 
       Підготовлено відповідно до типових навчальних програм нормативної 
дисципліни «Статистика» для студентів економічних спеціальностей та 
менеджменту ВНЗ. Перероблено та доповнено автором порівняно з першим 
виданням підручника. 
       У першій частині висвітлені такі питання: предмет и метод статистики; 
статистичне спостереження; зведення, класифікації та групування статистичних 
даних; статистичні показники; вибіркове спостереження; статистичні методи аналізу 
зв’язків між факторами явищ; ряди динаміки; індекси. 
       У другій частині «Економічна та соціальна статистика» розглянуто: метологічні 
основи економічної та соціальної статистики; система національних розрахунків; 
статистика національного багатства, продукції, ринку та цін, праці, витрат 
виробництва та фінансових результатів господарської діяльності, ефективності 
економічної діяльності; статистика населення; статистика рівня життя населення. 
         Розраховано для студентів бакалаврського рівня підготовки за напрямами з 
менеджменту, економіки і підприємництва, міжнародних відносин. Може бути 
корисним викладачам економічних спеціальностей та менеджменту. 
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              М28   Мармоза А.Т.  Практикум з теорії статистики: навч.посібник 
для підготовки фахівців екон. спец. у вищих навч. закладах II-IV рівнів 
акредитації / А.Т. Мармоза. ─ 3-є вид., випр. ─ К.: Ельга; Ніка-Центр, 2007. ─ 
347 с.: іл. + додатки  
 
        У практикумі розглядаються основні методи збирання, обробки та 
аналізу масових статистичних даних: статистичне спстереження, зведення і 
групування, статистичні таблиці і графіки, середні і відносні показники, 
прийоми аналізу рядів динаміки, індексний, вибірковий, дисперсійний та 
кореляційний методи аналізу тощо. Мета практикуму – допомогти 
студентам різних форм навчання самостійно освоїти методики та прийоми 
обчислення різних статистичних показників, розв’язувати задачі на 
прикладне застосування статистичних методів аналізу масових суспільних 
явищ. 
        Розрахований на судентів економічних факультетів вузів, аспірантів, 
наукових працівників, а також на спеціалістів, які бажають систематизувати і 
поглиблювати свої знання щодо прикладного застосування статистчних 
методів для обробки масових експериментальних даних. 
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              С78  Статистика: навч. посібник для студ. екон. фак.: структурно-
логічні схеми та задачі / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров та ін.; 
за ред. А.М. Єріної. ─ К.: КНЕУ, 2007. ─ 304 с.: іл. + додатки 
 
        У навчальному посібнику реалізовано багаторічний викладацький 
досвід авторів на кафедрі статистики КНЕУ. Кожний розділ навчального 
посібника складається із двох частин: у першій стисло, у вигляді 
структурно-логічних схем; розкривається логіка статистичних методів, 
зміст статистичних характеристик; у другій – пропонуються задачі для 
аудиторних практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи 
студентів. До кожної теми додаються зразки розв’язування типових 
задач. 
         Для студентів економічних факультетів, магістрантів, усіх, хто прагне 
оволодіти статистичними методами збирання, обробки та аналізу 
інформації про соціально-економічні явища і процеси. 
  


