
Анотація 

Темою моєї курсової роботи є визначення взаємозвязків між рівнем 

освіти людини, її статтю, розміру податку та заробітної плати та кількістю дітей 

у сім’ї. Було розглянуто теоретичні відомості у розділі 1 та виконана практична 

частина у розділі 2. 

В результаті аналізу вибірки бази даних довільного підприємства було 

встановлено що: 

 Рівень освіти не залежить від статі 

 Розмір податку не залежить від статі 

 Заробітна плата не залежить від статі 

 Рівень здобутої освіти не залежить від кількості дітей в сім’ї 

 Рівень заробітної плати не залежить від рівня здобутої освіти 

 Рівень освіти не залежить від кількості дітей 

 Рік початку роботи не залежить від кількості дітей 

 Стаж роботи не залежить від кількості дітей 

 Розмір заробітної плати тісно залежить від спеціальності 

 Заробітна плата не відрізняється у чоловіків і жінок (підтвердили 2 

гіпотезу іншим критерієм) 

 Середня заробітна плата всих працівників значно відрізняється від 

50000. 

Курсова робота також містить 9 гістрограм розподілу(стовпчикових 

діаграм) та близько 50 різних таблиць (описова статистика і критерії). 

Використаною літературою є книги(з 1,2,3 авторами відповідно або без 

нього) та 3 електронні ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анотация 

Темой моей курсовой работы является определение взаимосвязи между 

уровнем образования человека, его статью, размера налога и заработной платы 

и количеством детей в семье. Были рассмотрены теоретические сведения в 

разделе 1 и выполнена практическая часть в разделе 2. 

В результате анализа выборки базы данных произвольного предприятия 

было установлено, что: 

• Уровень образования не зависит от пола 

• Размер налога не зависит от пола 

• Заработная плата не зависит от пола 

• Уровень полученного образования не зависит от количества детей в 

семье 

• Уровень заработной платы не зависит от уровня полученного 

образования 

• Уровень образования не зависит от количества детей 

• Год начала работы не зависит от количества детей 

• Стаж работы не зависит от количества детей 

• Размер заработной платы тесно зависит от специальности 

• Заработная плата не отличается у мужчин и женщин (подтвердили 2 

гипотезу другим критерием) 

• Средняя заработная плата всих работников значительно отличается от 

50000. 

Курсовая работа содержит 9 гистрограм распределения (столбиковых 

диаграмм) и около 50 различных таблиц (описательная статистика и критерии). 

Использованной литературой есть книги (с 1,2,3 авторами соответственно 

или без него) и 3 электронные ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

The theme of my course work is to determine the relationship between the 

level of education of people, their gender, the amount of tax and payroll and the 

number of children in the family. It was the theoretical information in Section 1 and 

made practical part in Section 2. 

An analysis of random sample database company was established that: 

• The level of education does not depend on gender 

• The size of the tax does not depend on gender 

• Wages do not depend on gender 

• The level of education obtained does not depend on the number of children in 

the family 

• The salary does not depend on educational attainment 

• The level of education does not depend on the number of children 

• Started does not depend on the number of children 

• Seniority does not depend on the number of children 

• Wages are closely dependent on specialty 

• Salary is different in men and women (hypothesis confirmed two other 

criteria) 

• The average salary of employees vsyh significantly different from 50,000. 

Coursework also includes 9 histrohram distribution (Column charts) and about 

50 different tables (descriptive statistics and criteria). 

Used Books are books (the authors in accordance with 1,2,3 or not) and 3 

electronic resources. 


