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КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД

РЕЦЕНЗІЯ
НА “СТАТИСТИЧНИЙ СЛОВНИК”
(за редакцією доктора наук з державного управління, професора, 

члена-кореспондента НАН України О. Г. Осауленка)1

В українській статистиці відбулася видатна подія – вийшов друком перший вітчизня-

ний статистичний словник. Нагальність його створення неодноразово підкреслювали 

фахівці-економісти, теоретики і практики у галузі статистики. Розв’язання складних 

проблем, що постають у процесі ринкових змін в економіці, наукове обґрунтування 

шляхів виходу зі складної соціально-економічної ситуації, в якій, на жаль, перебуває 

Україна за період її незалежності, вимагає застосування найсучасніших методологіч-

них розробок. Це неможливо без належного термінологічного апарату, адаптованого 

до українських реалій і побудованого з урахуванням як наукових напрацювань ві-

тчизняних науковців, видатних радянських учених-статистиків, так і надбань сучасної 

зарубіжної, насамперед європейської, статистичної думки.

Надання державного статусу українській мові зумовило необхідність формування 

цілісного україномовного наукового простору. Це додатково ускладнило завдання, 

яке поставили перед собою фахівці Науково-технічного комплексу статистичних 

досліджень та Державної служби статистики України. Запропонований словник є 

вагомим внеском у вирішення цього питання, зокрема у статистичній та соціально-

економічній сферах. Водночас для розширення можливостей користування термі-

нологічною базою словника автори передбачили подання термінів російською та 

англійською мовами. 

Значне місце у словнику відведено трактуванню понять загальної теорії статис-

тики і математичної статистики, а також важливих термінів суміжних дисциплін, 

зокрема демографії та соціальної економіки. Серед переваг словника – тлумачення 

термінів, що відображають застосування новітньої техніки і технології збирання, 

обробки, зведення й аналізу статистичної інформації. У цілому в словнику досить 

повно репрезентовано найперспективніші та актуальні напрями розвитку світової 

статистики.

Авторським колективом, до якого увійшли висококваліфіковані фахівці у сфері 

статистики під керівництвом члена-кореспондента НАН України, доктора наук з 

державного управління, професора, Голови Держстату України О. Г. Осауленка, під-

1  Статистичний словник / [О.Г. Осауленко, О.О. Васєчко, М.В. Пугачова та ін.]; за ред. О.Г. Осауленка; 

НТК статистичних досліджень. – К. :ДП “Інформ.-аналіт.агентство”, 2012. – 498 с.
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готовлено словник, що істотно поповнив інформаційний фонд сучасної української 

статистики, сприяючи поширенню та розвитку статистичної культури в українському 

суспільстві.

Енциклопедичний рівень словника дає підстави рекомендувати його широкому 

колу фахівців зі статистики та суміжних галузей економіки –науковцям, викладачам 

і студентам, статистикам-практикам, а також усім, хто цікавиться питаннями отри-

мання та використання якісних статистичних даних.
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