
 

1. Название дисциплины Социально-экономическая статистика 

2. Курс обучения 2,3 социальные коммуникации, ФФСН 

3. Семестр обучения 4,5 

4. Количество кредитов 2,3 

5. ФИО лектора Кечина Евгения Аркадьевна, доктор  

социологических наук, профессор 

6. Цели изучения дисцип-

лины 

 

Освоение социальной и экономической стати-

стики как социальной науки и системы соци-

ально-экономических показателей  жизнедея-

тельности общества, имеющих достоверный и 

научно обоснованный характер, с позиций 

взаимодействия социологического и статисти-

ческого знания в процессе изучения общества 

7. Пререквизиты Методология и методы социальных исследова-

ний; Прикладная статистика 

8 Содержание дисципли-

ны 

 

 

 

 

 

 

 

История формирования и структура современ-

ной статистики. Особенности построения стати-

стических информационных систем. Система 

организации статистики в Республике Беларусь. 

Программа и организационные вопросы стати-

стического наблюдения. Методология и мето-

дика  вычисления статистических показателей. 

Система показателей отраслей социально-

экономической статистики. Источники стати-

стической информации. Использование стати-

стических данных в социологических исследо-

ваниях. Взаимодействие социологии и стати-

стики в процессе социального исследования. 

9. Рекомендуемая литера-

тура 

Кечина Е.А. Социолого-статистическое иссле-

дование. – Мн., 2013. 

Курс социально-экономической статистики / 

Под ред. М.Г.Назарова. - М., 2009 . 

Статистика : учебное пособие / Под ред. проф. 

В.Н. Салина, доц. Е.П. Шпаковской. - М., 2016. 

10. Методы преподавания Лекции, семинары, управляемая самостоятель-

ная работа 

11. Язык обучения Русский 

12. Условия (требования), 

текущий контроль 

Письменные опросы 

Контрольные работы 

Учебно-исследовательские работы 

13. Форма текущей атте-

стации 

Зачет, экзамен 

 



 

1. Назва дысцыпліны Эканамічна-сацыяльная статыстыка 

2. Курс навучання 2,3, сацыяльныя камунікацыі, ФФСН 

3. Семестр навучання 4,5 

4. Колькасцькрэдытаў 2,3 

5. Прозвішча, імя, імя па 

бацькулектара 

Кечына Яўгенiя Аркадзь’еўна, доктар 

сацыялагічных навук, прафесар 

6. Мэты вывучэння 

дысцыпліны 

Засваенне сацыяльнай і эканамічнай статыстыкі 

як сацыяльнай навукі і сыстэмы тэмы сацыяль-

на-эканамічных паказчыкаў жыццядзейнасці 

грамадства, якія маюць пэўны і навукова аб-

грунтаваны характар, з пазіцый ўзаемадзеяння 

сацыялагічнага і статыстычнага ведаў  ў працэсе 

вывучэння грамадства. 

7. Прэрэквізіты Метадалогія і метады сацыяльных 

даследаванняў. Прыкладная статыстыка. 

8 Змест дысцыпліны Гісторыя фарміравання і структура са-часовай 

статыстыкі. Асаблівасці па-будовы статыстыч-

ных інфармацыйна-ных сістэм. Сістэма 

арганізацыі статыстыкі ў Рэспубліцы Беларусь. 

Праграма  і арганізацыйныя пытанні статы-

стычнага назірання. Метадалогія і методыка  

вылічэння статыстычных паказчыкаў. Сістэма 

паказчыкаў галін сацыяльна-эканамічнай 

статыстыкі. Крыніцы статыстычнай інфармацыі. 

Выкарыстанне статыстычных дадзеных у 

сацыялагічных даследаваннях. Узаемадзеянне 

сацыялогіі і статыстыкі ў працэсе сацыяльнага 

даследавання. 

9. Рэкамендаваная 

літаратура 

Кечина Е.А. Социолого-статистическое иссле-

дование. – Мн., 2013. 

Курс социально-экономической статистики / 

Под ред. М.Г.Назарова. - М., 2009 . 

Статистика : учебное пособие / Под ред. проф. 

В.Н. Салина, доц. Е.П. Шпаковской. - М., 2016. 

10. Метады выкладання Лекцыі, семінары, кіруемая самастойная праца 

11. Мова навучання Руская 

12. Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 

Пісьмовыя апытанні 

Кантрольныя работы 

Вучэбна-даследчыя работы 

13. Форма 

бягучайатэстацыі 

Залiк, экзамен 

 

 



Course Description 

1. Title of the course 
Socio-economic statistics 

 

2 Year of studies 

Specialization 

2,3, social communications, FSFN 

3 Term 4,5 

4 ECTS 2,3 

5 Instructor Professor Evgenia A. Kechina, Doctor of Sociolo-

gy 

 

6 Objectives To acquaint students with  the social and economic 

statistics as a social science and a system of socio-

economic indicators of  society life,  which have 

reliable and scientifically sound nature, from the 

perspective of the interaction of sociological and 

statistical knowledge in the process of studying so-

ciety 

7 Course prerequisites Methodology and methods of social research;   

Applied Statistics 

8 Contents History of formation and structure of modern sta-

tistics. Features of the construction of statistical 

information systems. System of the organization of 

statistics in the Republic of Belarus. Program and 

organizational issues of statistical observation. 

Methodology of calculating statistical indicators. 

The system of indices of the branches of social and 

economic statistics. Sources of statistical infor-

mation. Using statistical data in sociological re-

search. Interaction of sociology and statistics in the 

process of social research. 

9 Literature Кечина Е.А. Социолого-статистическое исследо-

вание. – Мн., 2013. 

Курс социально-экономической статистики / 

Под ред. М.Г.Назарова. - М., 2009 . 

Статистика : учебное пособие / Под ред. проф. 

В.Н. Салина, доц. Е.П. Шпаковской. - М., 2016. 

10 Methods of teaching Lectures, seminars, independent student work 

11 Language Russian 



12 Expectations Test, paper work, research work 

13 Evaluation modes Credit, examination 

 


