
АННОТАЦИЯ 

 Темой данного проекта является сопоставление различных факторов, формирующих 

зарплату работников фирмы Ascon, в зависимости от гендерной принадлежности и 

принадлежности к национальному меньшинству. В данной курсовой работе было проведено 

исследование большой базы, которая состоит из данных о работниках, предоставленной 

фирмой Ascon. Анализ базы был разделен на три важных раздела: 

1. Сопоставление показателей опыта, времени работы и категории занятости у мужчин и 

женщин; 

2. Сопоставление категории занятости и зарплаты между людьми, которые принадлежат или 

не принадлежат к национальному меньшинству; 

3. Влияние различных факторов на формирование зарплаты у работников фирмы и ее анализ. 

 Было показано, что гендерная принадлежность влияет на должность, на которой 

находится работник, что женщины и мужчины проработали одинаковое время до того, как 

стали работниками данной фирмы, величина прежнего опыта у представителей мужского 

пола намного больше, что уровень зарплаты  значительно больше у людей, которые не 

принадлежат к национальному меньшинству и так далее. 

 Работа состоит из трех разделов, в которых в сумме рассмотрено 8 пунктов и 

выдвинуто 8 гипотез. На рассмотрение гипотезы отведено по 5-6 подпунктов. Использовано 

около 10 источников. В данной работе насчитывается 30 таблиц. Преимущественно 

использованы книги Крыштановского, Наседова и Таганова. 

ANNOTATION 

 The topic of this project is comparison of various factors that form wages of workers of the 

company Ascon, depending on gender identity and membership of a national minority. There was 

held the research of large base that consists of data of employees, which was provided by the Ascon 

company Analysis of the database was divided into three sections: 

1. Comparison of  experience rate, time and category of employment for men and women; 

2. Comparison of categories of employment and wages between people who belong  to a national 

minority or not belong to 

3. Influence of various factors on wage formation in employees and its analysis.  

 It was shown that gender identity greatly influences  the position  on which the employee is , 

that women and men had worked for the same amount of time ,before they became employees of 

the firm ,that the value of the former experience of men is much higher than women’s ,that people 

who don’t belong to any national minority have significantly higher level of wages in comparison to 

other people. 

 The work consists of three chapters, in which are considered  8 points and brought up 8 

hypotheses. There are  5-6 paragraphs for examining. In adittion, there are Used about 10 sources. 

There are 30 tables in this course work. Mainly there are used books by Kryshtanovky,Taganov and 

Nasiedov. 

 

 

 

 

 

 

 



АНОТАЦІЯ 

 Темою даного проекту є співставлення різних факторів, що формують зарплату 

робітників фірми Ascon, в залежності від гендерної приналежності і приналежності до 

національної меншини . В даній курсовій роботі було проведено дослідження великої бази, 

яка складається з даних про працівників , яку надала фірма  Ascon.  Аналіз бази був 

поділений на три важливі розділи:  

 1. Співставлення показників досвіду, часу роботи та категорії зайнятості у чоловіків і 

жінок; 

 2.  Співставлення  категорії зайнятості та зарплати між людьми, які приналежать та не 

приналежать до національної меншини; 

 3. Вплив різних факторів на формування зарплати у працівників фірми та її аналіз. 

 Було показано, що гендерна приналежність дуже впливає на посаду, на якій 

знаходиться працівник, що жінки і чоловіки пропрацювали однаковий час до того, як стали 

працівниками даної фірми, що величина колишнього досвіду у представників чоловічої статі 

є набагато більшою, що рівень зарплати, який значно більший у людей, які не приналежать 

до національної меншини і так далі.  

 Робота складається з трьох розділів, в яких в сумі розглянуто 8 пунктів та висунуто 8 

гіпотез. На розглядання гіпотези відведено по 5-6 підпунктів. Використано близько 10 

джерел. В даній роботі нараховується 30 таблиць. Переважно використані книги  

Криштановського, Насєдова і Таганова. 


