
Шановні пене та панове, члени журі! 

Тема мого дослідження: «Побудова багатофакторної моделі впливу 

чинників на захворюваність населення України». 
Цього року я почала працювати над темою гарного функціонування 

країни. І планую продовжити цю роботу на наступний рік. 

Я давно замислювалась над тим, як працює наш світ з математичної точки 

зору. Ми вивчали багато формул, рівнянь, вирішували задачі, але не було 

чіткого поняття того, як можна використати свої знання в повсякденному житті.  

Тому, моя сестра порадила мені вступити на секцію прикладної математики. 

Вона була переконана, як і я, що це дає можливість складати математичні 

моделі та бачити світ математичними очима. 

Під час вибору теми мене перш за все цікавили нагальні проблеми 

нашого суспільства, які пов’язані із станом здоров’я населення України: чому 

люди починають хворіти? Чому в Україні відсоток кількості хворого  населення 

тільки зростає? Що ж впливає на захворюваність населення? 

Я почала досліджувати простір інтернету в пошуку досліджень, в яких 

розглядаються питання, пов’язані із чинниками впливу на захворюваність 

населення України. Але, на жаль, у даних роботах не розглядаються 

багатофакторні моделі і не досліджуються математично зв’язки між 

статистичними даними показників захворюваності та факторів, які на неї 

впливають.  

Я дізналася, що існує цілий розділ статистики – медична статистика, яка 

вивчає здоров’я населення в залежності від різних чинників. Медична 

статистика також представляє різного роду дані щодо стану здоров’я населення, 

але статистично дуже мало досліджує взаємозв’язки між різними показниками і 

не розглядає багатофакторні моделі. 

Я поставила перед собою задачу скласти багатофакторну модель, яка б 

включала якомога більше важливих та значущих факторів, які впливають на 

захворюваність населення України. На основі зібраних статистичних даних я 

перевіряла купу факторів, які хоч якось корелювали із рівнем захворюваності, і 

включала в роботу тільки найвпливовіші. Серед перевірених і відсіяних мною 

факторів були: середня заробітна плата, мінімальна пенсія, рівень зайнятості та 

безробіття і т.п. У результаті довгого підбору факторів, мені все ж таки вдалося 

виявити дві групи факторів різної природи, які здійснюють суттєвий вплив на 

захворюваність населення. Це споживання основних продуктів харчування та 

викиди в атмосферу. Поєднавши ці дві групи факторів я отримала 

багатофакторну лінійну модель, яка характеризується дуже гарними 

статистичними показниками якості.  



Я вважаю, що  подібного роду дослідження є дуже важливими, так як 

показують реальні фактори впливу на захворюваність населення, що 

підтверджується гарно підібраними математичними моделями. 

 

 

З повагою Анна Туманова 

 


