
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Основи статистики

книги

60.6я73
А 66		Андрющенко, Б. Н. Основы статистики [Текст] : учеб. пособие для иностр. студентов / Б. Н. Андрющенко. – Харьков : АПЭКС+, 2004. – 173 с. – (НТУ «ХПИ»).
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

22.17я73
	В 51		Випадкові величини та математична статистика [Текст] : навч. посіб. / В. О. Сметанкін, О. І. Завгородній, Г. Г. Мазнєва, Н. В. Сметанкіна ; ХНТУСГ. – Харків : Міськдрук, 2009. – 100 с. – ISBN 978-966-1664-45-5.
Кл.слова: статистика -- величини -- величины -- функція -- функция
	Анотація: У навчальний посібник включено теоретичні положення і приклади з розв'язку задач випадкових величин та математичної статистики. Зміст посібника відповідає навчальній програмі для студентів технічних вузів. Посібник рекомендовано для студентів денної і заочної форми навчання.
	Аннотация: В учебное пособие включены теоретические положения и примеры из решения задач случайных величин и математической статистики. Содержание пособия соответствует учебной программе для студентов технических вузов. Пособие рекомендовано к студентам дневной и заочной формы обучения.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  150 : 3 – Б. п. № 1 (Московський, 45), 147 – Б. п. № 2 (Миронос., 92)

65.051я73
	Г 44		Гетало, В. П. Економічна статистика : навч. посіб. / В. П. Гетало. – Полтава : Свiточ, 2002. – 212 с.
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.051.я7
	Г 49		Гинзбург, А. И. Статистика : учеб. пособ. / А. И. Гинзбург. – СПб : Питеp, 2003. – 128 с.
		Имеются экземпляры в отделах:  всего  1 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

65.051я73
	Г 62		Голуб, Л. А. Социально-экономическая статистика [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Голуб. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 270 с. : табл. – Библиогр.: с. 267. – ISBN 5-691-00613-4.
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

60.6я73
	Г 69		Горкавий, В. К. Статистика [Текст] : підручник / В. К. Горкавий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Аграр. освіта, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-7906-82-5.
		Кл. слова : облік -- статистичне спостереження -- статистичні таблиці -- ряди розподілу -- дисперсійний аналіз -- ряди динаміки -- індекси -- статистика земельних ресурсів -- статистика трудових ресурсів -- статистика рослинництва -- статистика тваринництва -- учет -- статистическое наблюдение -- статистические таблицы -- ряды распределения -- дисперсионный анализ -- ряды динамики -- индексы -- статистика земельных ресурсов -- статистика трудовых ресурсов -- статистика растениеводства -- статистика животноводства
	Имеются экземпляры в отделах: всего 25 : 2 – Б. п. № 1 (Московський, 45), 23 – Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.050.24я73
З-38		Захожай, В. Б. Статистика маркетингу : опорний конспект лекцій / В. Б. Захожай ; за заг. ред. В. Б. Захожая. – Київ : МАУП, 2001. – 63 с.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

658.562(075)
З-38		Захожай, В. Б. Статистичне забезпечення управління якістю [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Захожай, А. Ю. Чорний. – Київ : Центp навч. літ., 2005. – 340 с. – Библиогр.: с. 336-338. – ISBN 966-364-003-0.
	Кл. слова: статистика якості -- статистична оцінка -- варіація ознак якості -- вимір -- графічні методи -- статистичне управління якістю -- розподіл -- статистична перевірка гіпотез -- контрольні карти -- основи -- інднекси -- пакет EXCEL -- статистика качества - статистическая оценка - вариация признаков качества -- измерение -- графические методы -- статистическое управление качеством -- распределение -- статистическая проверка гипотез -- контрольные карты -- основы – инднексы
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : – Б. п. № 1 (Московський. 45)

65.051я73
К 60		Колесникова, И. И. Социально-экономическая статистика [Текст] : учеб. пособие / И. И. Колесникова. – М. : Новое знание, 2002. – 250 с. – (Экон. обpазование). – ISBN 985-6516-79-Х.
	Кл. слова: отраслевая классификация -- макроэкономика -- сводные счета -- статистика населения -- статистика уровня жизни -- занятость -- безработица -- галузева класифікація -- макроекономіка -- зведені рахунки -- статистика населення -- статистика рівня життя -- зайнятість -- безробіття
	Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.051я73
Л 86		Лутчин, Н. П. Статистика фінансів [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Лутчин, А. К. Миронюк. - 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 322 с. – ISBN 966-7827-73-9
	Кл. слова: статистика фінансів -- державні фінанси -- грошовий обіг -- кредит -- обчислення -- ринок -- цінні папери -- страхування -- фінанси -- банківська діяльність -- статистика финансов -- государственные финансы -- денежное обращение -- исчисление -- рынок -- ценные бумаги -- страхование -- финансы -- банковская деятельность
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.051я73
Л 86 	Луценко, О. А. Статистика [Текст] : навч. посіб. / О. А. Луценко ; XНТУСГ. – Харків, 2005. – 122 с. – Библиогр.: с. 122.
	Кл.слова: наука -- загальне поняття -- організація -- завдання -- спостереження -- групування -- таблиці -- показники -- способи розрахунку -- індекси -- короляційний аналіз -- наука -- общее понятие -- организация -- задача -- наблюдение -- группировка -- таблицы -- показатели -- способы расчета -- индексы -- короляцийний анализ
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  109 : 3 - Б. п. № 1 (Московський, 45), 106 - Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.9(4УКР)-05я7
М 28		Мармоза, А. Т. Практикум з сільськогосподарської статистики [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2009. – 450 с. : табл. – Библиогр.: с. 448-449. – ISBN 966-7982-42-4
	Кл. слова: землекористування -- посівна площа -- агротехніка -- врожай -- тварини -- продукція -- корма -- фонди -- електрифікація – витрати -- землепользование -- посевная площадь -- агротехника -- урожай -- животные -- продукция -- фонды -- электрификация -- расходы
	Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.9(4Укp)-05я7
М 28		Мармоза, А. Т. Практикум із статистики [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Мармоза. – Київ : Кондоp, 2005. – 510 с. – Бібліогр.: с. 506.
	Кл. слова: статистичні таблиці -- показники -- графіки -- ряди динаміки -- індекси -- вибірковий метод -- кореляційний аналіз -- землекористування -- земельний фонд -- посівни площі -- рослинництво -- тваринництво -- механізація -- електрифікація – витрати -- статистические таблицы -- показатели -- графики -- ряды динамики -- индексы -- выборочный метод -- корреляционный анализ -- землепользование -- земельный фонд -- посевные площади -- растениеводство -- животноводство -- механизация -- электрификация -- расходы
	Имеются экземпляры в отделах: всего  3 : Б. п. № 1 (Московський, 45), 2 - Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.050.214я73
М 50		Менеджмент організацій: методи виконання випуск. робіт [Текст] : навч. посіб. для вищ. закл. освіти / Й. М. Петрович, А. В. Дубодєлова, І. Г. Устiнова [та ін.] ; за ред. Й. М. Петровича ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львiв : Львiвська полiтехнiка, 2000. – 160 с. – Бібліогр.: с. 146-149. – ISBN 966-553-069-0.
	Кл. слова: дипломні проекти -- магістерські роботи -- статистичні методи -- проектні рішення -- дипломные проекты -- магистерские работы -- статистические методы -- проектные решения
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : 1 – Б. п. № 1 (Московський, 45), 4 – Б. п. № 3 (Артема. 44)


65.051я73
С 78		Статистика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / А. О. Дєгтяр, Г. І. Мостовий, В. Ю. Бабаєв [и др.] ; Харк. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнарод торгівлі. – Київ : Хай-Тек Прес, 2011. – 288 с. – Библиогр.: с. 282-285. – ISBN 978-966-2143-66-9.
	Кл.слова: методологічні засади статистики -- статистичне спостереження -- зведення статистичних даних -- статистичні показники -- статистичні методи вімірювання взаємозв'язків -- аналіз тенденцій розвитку та коливань -- аналіз інтенсивності динаміки -- індексний, вибірковий метод -- подання статистичних даних -- методологические основы статистики -- статистическое наблюдение -- свод статистических данных -- статистические показатели -- статистические методы измерения взаимосвязей -- анализ тенденций развития и колебаний -- анализ интенсивности динамики -- индексный, выборочный метод -- предоставление статистических данных
		Имеются экземпляры в отделах: всего  3 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.051я73
	С 78		Статистика [Текст] : підручник / КНЕУ ; ред. С. С. Герасименка. – 2-е вид., пеpеpобл. та доп. – Київ, 2000. – 467 с. – ISBN 966-574-135-7.
	Кл.слова: групування даних -- показники -- ряди розподілу -- аналіз варіацій -- вибірковий метод -- аналіз -- ряди динамики -- індекси -- економічна статистика -- соціальна статистика -- группировка данных -- показатели -- ряды распределения -- анализ вариаций -- выборочный метод -- анализ -- ряды динамики -- индексы -- экономическая статистика -- социальная статистика
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  16 : 1 – Б. п. № 1 (Московський, 45), 15 – Б. п. № 3 (Артема. 44)

65.051я73
С 78		Статистика [Текст] : прогр. (орієнтовна) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищ. освіти «бакалавр» напрямів 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» в аграр. ВНЗ / Н. В. Ковтун, С. С. Герасименко, Р. П. Задорожна ; НМЦ ВНЗ «Агроосвіта». – Київ : Агроосвіта, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 18.
	Кл. слова: описова статистика -- аналітична статистика -- описательная статистика -- аналитическая статистика
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : 1 – Б. п. № 1 (Московський, 45), 4 – Б. п. № 3 (Артема, 44)

658.562
С 78		Статистичні методи забезпечення якості продукції [Текст] : навч.-метод. посіб. / упоряд. О. Д. Цициліано. – К. : УкpНДНЦ, 2005. – 48 с. – ISBN 966-8822-00-5.
	Кл. слова: постулати Едварда У. Демінга -- оцінювання якості за методом Тагучі -- сім інструментів забезпечення якості -- статистичні методи приймального контролю -- постулаты Эдварда В. Деминга -- оценка качества по методу Тагучи -- семь инструментов качества -- статистические методы приемочного контроля
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 1 (Московський, 45)

65.052.226я7
Ф 59		Фінансовий облік ІІ [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит» у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації / НМЦ аграр. освіти ; уклад. В. К. Савчук [та ін.]. – Київ : Аграр. освіта, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-19.
	Кл.слова: економіка -- податки -- статистика -- звітність -- аудит -- экономика -- налоги -- отчетность
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : Б. п. № 1 (Московський, 45), 3 – Б. п. № 3 (Артема, 44)
	
65.051.32я73
Ч 37		Чекотовський, Е. В. Основи статистики сільського господарства [Текст] : навч. посіб. / Е. В. Чекотовський ; КНЕУ. – Київ, 2001. – 432 с. – ISBN 966-574-249-3.
	Кл.слова: об’єкт -- предмет -- методи -- завдання -- організація -- статистика рослинництва -- статистика тваринництва -- вартісний вираз -- объект -- методы -- задачи -- организация -- статистика растениеводства -- статистика животноводства -- стоимостное выражение
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  14 : 1 _Б. п № 1 (Московський, 45), 13 – Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.051я73
	Э 40		Экономическая статистика [Текст] : учебник для вузов / общ. ред. Ю. Н. Иванова. – 2-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 478 с. – (Высшее обpазование). – ISBN 5-16-000084-4.
		Кл.слова: -- методы -- задачи -- классификация -- демографическая статистика -- статистика рынка труда -- оплата -- счета СНС -- ВВП -- межотраслевой баланс -- статистика -- платежный баланс -- методи -- завдання -- класифікація -- демографічна статистика -- статистика ринку праці -- оплата -- рахунки СНР -- ВВП -- міжгалузевий баланс -- платіжний баланс
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 1 (Московський, 45)


часописи


АгроСвіт [Текст] : інформ.- аналіт. журн. / засн.: ТОВ «Соло-Фінанс». – Киiв : АгроСвіт, 2000 –     . – Выходит дважды в месяц.
	Зарегистрированы поступления: Б. п. № 1 (Московський, 45)
2006 – 2015 гг.

АПК: экономика, управление [Текст] : теорет. и науч.-практ. журн. / учредители: М-во сел. хоз-ва РФ; Рос. акад. с.-х. наук; Всерос. НИИ экономики сел. хоз-ва. – М., 1921 –  . – ISSN 0235-2443. – Выходит ежемесячно.
	Зарегистрированы поступления: Б. п. № 3 (Артема, 44)
2008 – 2012 гг.

Економіка АПК [Текст] : міжнар. наук.-вироб. журн. – Киiв : Економіка АПК, 1994 –    . – Выходит ежемесячно.
	Зарегистрированы поступления: Б. п. № 3 (Артема, 44)
2007, 2009 – 2013, 2015 – 2016 гг.

	Економіст [Текст] : наук. та громад.-політ. журн. – Киiв : Наук. дослід. центр інновацій та конкурентоспроможності, 1904 – 1914;1997 –     . – ISSN 1810-3944. – Выходит ежемесячно.
	Зарегистрированы поступления: Б. п. № 3 (Артема, 44)
	2009 – 2012 гг.

 	Методы менеджмента качества [Текст] : науч.-техн. журн. / учредители: Госстандарт России, Всерос. орг. качества, РИА «Стандарты и качество». – М. : ООО «РИА «Стандарты и качество», 1969 –     (до 1999 г. назв. «Надежность и контроль качества»). –     . – ISSN 0130-6898. – Выходит ежемесячно.
		Зарегистрированы поступления:Б. п. № 1 (Московський, 45)
2006 – 2008 гг.

 	Облік і фінанси АПК [Текст] : наук.-вироб. журн. / засн. : Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ «ІАЕ», НАУ, ХНАУ [та ін.]. – К. : ТОВ ЮФ «Юр-Агро-Вест», 2004. –     . – Выходит ежеквартально.
	Зарегистрированы поступления: Б. п. № 3 (Артема, 44)
2009 – 2013 гг.


статті


 	Адлер, Ю. П. Количественные оценки роли статистического и системного мышления в принятии решений [Текст] / Ю. П. Адлер, Е. И. Хунузиди, В. Л. Шпер // Методы менеджмента качества. – 2007. – № 1. – С. 33-37. – Библиогр.: с. 37.

 	Адлеp, Ю. П. Статистическое мышление – основа непpеpывного совеpшенствования СМК [Текст] / Ю. П. Адлеp, Е. И. Хунузиди // Методы менеджмента качества. – 2006. – № 8. – С. 36-43.

 	Архипов, С. Статистические методы расчета страховых запасов [Текст] / С. Архипов // Економіст. – 2012. – № 5. – С. 48-50. – Библиогр. в конце ст.
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