
II. Економічна статистика 

 

Економічна статистика – розробляє систему 

економічних показників і методи вивчення 

 народного господарства. 

 
 

 

 
 

С6 

               Л83    Лугінін О.Є.    Статистика національної та 

міжнародної економіки: навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. 

Фомішин. ─ Львів: Новий Світ-2000, 2008. ─ 471 с.: іл. ─ (Вища 

освіта в Україні)  

 

            Складається з трьох частин, що охоплюють теорію статистики, 

економічну та соціальну статистику національної економіки, 

статистику міжнародної економічної діяльності. У першій частині 

«Теорія статистики» розглянуті питання з предмету та методу 

статистики, статистичного спостереження, зведення та групування 

статистичних даних, абсолютних та відносних показників, середніх 

величин, вибіркового спостереження, статистичних методів аналізу 

зв’язків між факторами, рядів динаміки та індексного методу. 

           Друга частина «Економічна та соціальна статистика 

національної економіки» присвячена розгляду методологічних основ 

економічної та соціальної статистики, системі національних рахунків, 

статистиці національного багатства, продукції, ринку та цін, праці, 

фінансових результатів господарської діяльності, статистиці 

населення та рівня життя населення. 

          У третій частині «Статистика міжнародної економічної 

діяльності» розглянуті питання з міжнародних класифікацій, 

статистики ефективності міжнародної діяльності, зовнішньої торгівлі, 

міжнародного порівняння макроекономічних вартісних показників. 

         Наведені питання для самоконтролю знань, приклади рішення 

типових задач. Розраховано на студентів ВНЗ при вивченні дисциплін 

зі статистики, викладачів економічних спеціальностей та фахівців для 

статистичної обробки інформації. 

 

 



C6 

               В55   Вишневецька Л.І.  Митна статистика: навч. 

посібник для студ. вищих навч.закладів / Л.І. Вишневецька. ─ 

К.: Професіонал, 2008. ─ 352 с.: іл. + додатки 

 

         У навчальному посібнику в логічній послідовності 

розкриваються особливості організації і методології статистики 

зовнішньої торгівлі України, статистичні методи збирання, 

зведення та аналізу первинної інформації про експорт та імпорт 

товарів та послуг. 

         Розраховано на студентів економічних та товарознавчих 

спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, 

усіх, кого цікавлять питання статистики зовнішньої торгівлі. 

 

 
 

 

С6 

               К78   Крамченко Л.І.  Економічна статистика: навч. 

посібник / Л.І. Крамченко, Н.П. Лутчин, Б.С. Москаль . ─ 2-ге 

вид., випр. і доп. ─ Львів: Новий Світ-2000, 2007 . ─ 363 с.: іл. ─ 

(Вища освіта в Україні) 

 

        Посібник підготовлений згідно із навчальною програмою 

дисципліни «Економічна статистика». Розкрито основи економічної 

статистики та системи  національного рахівництва. Висвітлено 

методологію статистичного аналізу складових ринкової економіки.  

        Видання буде корисним студентам навчальних закладів вищих 

рівнів акредитації, аспірантам. А також науковцям та практикам. 

 

 



С6 

               К78    Крамченко Л.І.  Статистика ринку товарів та 

послуг: навч. посібник / Л.І. Крамченко . ─ 2-ге вид., випр. та 

доп. ─ Львів: Новий Світ-2000, 2007. ─ 295 с.: іл. ─ (Вища освіта 

в Україні) 

 

         У посібнику систематизовані теоретичні знання та узагальнено 

досвід з методології статистичного аналізу товарного ринку. 

Розкрито концептуальну сутність дисципліни, її інформаційні 

джерела та показникові бази. Висвітлено засади статистичного 

забезпечення маркетингових досліджень, статистики зовнішньої 

торгівлі, проблеми відслідковування і методи аналізу кон’юнктури 

ринку, цін, інфляційних процесів, товаропросування, 

товарообороту, товарних запасів, ринкової інфраструктури та 

ефективності ринку товарів та послуг. 

         Розрахований не лише на студентів, магістрів, аспірантів, 

викладачів ВНЗ економічного профілю, а також на спеціалістів 

сфери товарного обігу й усіх, хто бажає опанувати використання 

статистичних методів в маркетингових дослідженнях товарного 

ринку, розширити свої можливості з статистичної аналітики 

внутрішнього та міжнародного ринку товарів та послуг. 

 

 

 

 

С6 

               К90    Кулинич Р.О.  Статистична оцінка чинників 

соціально-економічного розвитку: монографія / Р.О. Кулинич. ─ 

К.: Знання, 2007. ─ 312 с.: іл. + додатки 

 

         У монографії висвітлено статистичний  інструментарій оцінки 

чинників  соціально-економічного розвитку на національному і 

регіональному рівнях. Розкрито основні чинники впливу на динаміку 

економічного зростання, а також наведено передумови статистичного 

їх оцінювання. Виявлено рівень розвитку та встановлено ресурси його 

збільшення в загальнодержавному і регіональному аспектах. 

Розроблено методичні положення оцінки взаємозв’язків cоціально-

економічних показників з використанням статистичних рівнянь 

залежностей, а також оцінювання індексним методом впливу чинників 

на формування обсягу результативних показників розвитку. 

Запропоновано методологічні підходи удосконалення комплексної 

територіальної оцінки результатів розвитку держави на основі 

застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів. 

         Монографія розрахована насамперед на економістів, менеджерів, 

викладачів економічних дисциплін, магістрів, аспірантів, студентів та 

широке коло спеціалістів-практиків з управління економікою. 

 

 



С6 

               У52   Уманець, Т.В.  Економічна статистика: навч. 

посібник / Т.В. Уманець . ─ К. : Знання, 2006 . ─ 430 с. : іл. + 

додатки . ─ (Вища освіта XXI століття)  

 

         Нормативний курс статистики складається з двох частин: 

«Загальної теорії статистики» та «Економічної статистики». 

Пропонований посібник – це друга частина курсу. У ньому 

розкриваються система макроекономічних показників і методи 

вивчення народного господарства країни (регіону, підприємства) як 

єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення, споживання 

матеріальних благ і послуг. Посібник написано з урахуванням нових 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності. За змістом 

посібник відповідає типовій програмі нормативного курсу 

«Статистика». Він може бути корисним також при вивченні таких 

дисциплін, як «Економіка підприємства», «Аналіз господарської 

діяльності», «Аналіз діяльності банків» та ін. 

        Розраховано на студентів економічних спеціальностей, слухачів 

інститутів післядипломної освіти, курсів перепідготовки державних 

службовців. Посібник буде корисним також працівникам 

підприємницьких і фінансових структур, банків, викладачам і 

аспірантам ВНЗ. 

 

 

 

 

С6 

               Г83   Григорук П.М.  Багатомірне економіко-

статистичне моделювання: навч. посібник для студ. вищих 

навч. закладів / П.М. Григорук . ─ Львів: Новий Світ-2000, 

2006. ─ 148 с.: іл. ─ ( Вища освіта в Україні ) 

         Навчальний посібник присвячений методам статистичної 

обробки багатомірних даних. Наведені найбільш розповсюджені 

постановки завдань в соціально-економічних дослідженнях, 

описані основні групи методів розв’язання таких завдань. 

Особливості практичного застосування методів у залежності від 

конкретних ситуацій ілюструються на прикладах. Матеріали 

розраховані  на студентів, аспірантів, які займаються економіко-

математичним моделюванням. 

 

 



С6 

               Л83   Лугінін О.Є.  Статистика національної економіки 

та світового господарства: навч. посібник для студ. вищих навч. 

закладів / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин . ─ К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. ─ 503 с.: іл.  

 

           Навчальний посібник складається з трьох частин: «Теорія 

статистики», де викладено теоретичні питання з вивчення 

закономірностей суспільних явищ і способів їх аналізу; «Економічна 

та соціальна статистика», яка призначена для аналізу мікро- і 

макроекономічних явищ економіки України в ринкових умовах; 

«Основи міжнародної економічної статистики», де висвітлені 

кількісні та якісні показники економічних процесів світового 

господарства за розглянутими темами. 

           Наведено питання до самоконтролю знань,приклади рішення 

типових задач і варіанти задач за темами, що робить посібник 

корисним у самостійній роботі студентів, особливо для заочної та 

дистанційної форм навчання. За комплексною інформацією з 

розглянутих тем посібник відрізняється від існуючої навчальної 

літератури зі статистики. 

           Розраховано на студентів бакалаврського рівня підготовки за 

економічними спеціальностями. Може бути корисним фахівцям із 

статистичного обліку банків, фірм, маркетингових служб, 

викладачам економічних дисциплін та менеджменту. 

 

 

 

 

С6 

               Е40   Економічна статистика: навч. посібник для студ. 

екон. спец. вищих навч. закладів / Р.М. Моторин, А.В. 

Головач, А.В. Сідорова та ін.; за наук. ред. Р.М. Моторина. ─ 

К.: КНЕУ, 2005. ─ 364 с.: іл.  

 

          Розглядаються базові поняття та категорії, метологічні 

принципи сучасної економічної статистики. Посібник складається 

з трьох розділів: основні інструменти економічної статистики, 

макроекономічна та мікроекономічна статистика. Книга допоможе 

фахівцям засвоїти основні інструменти економічної статистики, а 

також показники, методи їх обробки, аналізу економічних явищ і 

процесів на мікрорівні та макрорівні. У посібнику теоретико-

методологічний матеріал супроводжується реальними 

прикладами, подані до кожної теми питання для самоперевірки, 

термінологічний словник, список рекомендованої літератури. 

          Розраховано на студентів, які навчаються за 

спеціальностями: економічна статистика, економічна теорія, облік 

і аудит, фінанси та ін. Буде корисним для працівників аналітичних 

підрозділів органів державного управління, аналітичних центрів, 

підприємців, викладачів та аспірантів економічних ВНЗ. 

 

 


