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КВАЛІФІКАЦІЯ 
закінчив з відзнакою Київський  інститут народного господарства (теперішній 
КНЕУ) за спеціальністю статистика у 1973р. 
докторська дисертація на тему: «Методологічні основи переходу 

макроекономічної статистики на міжнародні стандарти»(1999); 

присвоєно вчене звання професора кафедри статистики(2001) 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Працював в Центральному статистичному управлінні УРСР (1973),  потім 

навчався в аспірантурі Київського інституту народного господарства  за 

спеціальністю статистика –3 роки,  захистив кандидатську дисертацію у 1980 

році. 

Працював на кафедрі статистики Київського національного економічного 

університету (колишній Київський  інститут народного господарства) на 

посадах асистента(1976-1985), старшого викладача (1985-1987), доцента (1987-

2000), професора (2000), завідувача кафедри статистики (2000 - 2004), 

професора (2004-2007). З 2005 по 2007  рік працював в Українському 

державному університеті економіки і фінансів при Мінфіні України на посаді 

проректора з науково-педагогічної діяльності. 

З 2007 до 2008 року працював в Академії фінансового управління при Мінфіні 

України на посаді заступника директора Інституту післядипломної освіти.  

З 2008 до 2016 року працював в Українському державному університеті 

фінансів та міжнародної торгівлі на посаді завідувача кафедри обліку, аудиту і 

статистики. 

З 2016 р. по цей час працює професором кафедри статистики та економетрії 

КНТЕУ. 

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ 

Статистика, міжнародна статистика 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: 

Економічна статистика, система національних рахунків, методи статистичного 

аналізу 

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ 

Загальна кількість наукових праць - понад 180, в т.ч. підручники - 1, посібники 
- 8, монографії - 4, статті - понад 55, у фахових виданнях - понад 40, зокрема: 
1. Р.М.Моторин. Міжнародна економічна статистика: Підручник К.: 
КНЕУ, 2004 – 324с. 

2. Економічна статистика: навчальний посібник/ За наук.ред. д-ра екон. наук 
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Р.М.Моторина. К.КНЕУ, 2005 – 361с. 
3. Р.М.Моторин,Т.М.Моторина. Система національних рахунків: Навч. 

посібник К.: КНЕУ, 2001 -336с. 
4. Р.М.Моторин, Е.В.Чекотовський.. Статистика для економістів, третє видання. 

Навчальний посібник – К.: Знання, 2013- 381с. 
5. Factors of sustainability in statistics education in Ukraine. 9th International 

Conference on Teaching Statistics “Sustainability in statistics education” 
Flagstaff, Arizona, USA, 13–18 Ju131ly 2014 режим доступу: 
http://icots.info/9/proceedings/pdfs/ICOTS9_P49_Motoryn.pdf 
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посібник К.:«Центр учбової літератури», 2015-216 С. 
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Marta Nowak, Ruslan Motoryn, Marcin Wierzbioski), Publishing House of  

Wroclaw University of Economics,Wroclaw 2016, Nr czasopisma: 375, s.108 - 
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9. Teaching of economic statistics in Ukraine: past and present. Proceedings of the 

61th ISI World Statistics Congress, 16-22 July 2017, Marrakech, Morocco 
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