
Анотація 

Дана курсова робота складається з 2 розділів та містить в собі аналіз та 

порівняльне дослідження бази даних департаменту охорони здоров’я Англії у 

міст Лондон за причинами звертання, віком та статтю у 2004-2008 роках. 

Аналіз цієї бази полягає у вивченні причин звертання за медичною допомогою 

за  віком та статтю пацієнтів в 2002-2008 роках. Для розробки даної курсової 

роботи використовувався програмний продукт IBM SPSS Statistics. Курсова 

робота містить 32 таблиці,  використано понад 6 джерел. В результаті 

статистичного дослідження  було висунуто 12 гіпотез. Аналіз показників 

захворюваності є одним із найбільш інформативних критеріїв діяльності 

органів і закладів охорони здоров'я та ефективності проведення лікувальних, 

профілактичних, соціальних та інших заходів. Вивчення їх визначає шляхи 

профілактики тих або інших захворювань. 

  



Аннотация 

Данная курсовая работа состоит из 2 глав и содержит в себе анализ и 

сравнительное исследование базы данных департамента здравоохранения 

Англии в городе  Лондон по причинам обращения, возрасту и полу в 2004-

2008 годах. Анализ этой базы заключается в изучении причин обращения за 

медицинской помощью по возрасту и полу пациентов в 2002-2008 годах. Для 

разработки данной курсовой работы использовался программный продукт 

IBM SPSS Statistics. Курсовая работа содержит 32 таблицы, использовано 

более 6 источников. В результате статистического исследования было 

выдвинуто 12 гипотез. Анализ заболеваемости является одним из самых 

информативных критериев деятельности органов и учреждений 

здравоохранения и эффективности проведения лечебных, профилактических, 

социальных и других мероприятий. Изучение их определяет пути 

профилактики тех или иных заболеваний. 

  



Annotion 

This course project consists of two chapters and contains the analysis and 

comparative study of the database of the health department of England in London 

for reasons of treatment, age and gender in 2004-2008. Analysis of this database is 

to examine the causes of seeking care by age and sex of patients in 2002-2008. For 

the development of the course project used software IBM SPSS Statistics. Course 

project includes 32 tables, used for more than 6 sources. As a result of statistical 

research hypotheses have been put forward 12. Analysis of disease is one of the most 

informative criteria of the organs and institutions of public health and the 

effectiveness of treatment, prevention, social and other events. Their study identifies 

ways to prevent certain diseases. 


