
КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
•• 

ПОБУДОВА БАГАТОФАКТОРНОІ 

МОДЕЛІ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА 

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
•• 

УКРАІНИ 

Мета дослідження, побудувати комплексну багатофакторну модель основних чинників, Рисунок о-тримано з Кorrespondent.net (20.03.2020) 

які впливають на захворюваність населення України. 
Завдання дослідження, 

1) розглянути поняття захворюваності населення;
2) дослідити математика-статистичний апарат, на основі якого можна зробити висновки

щодо впливу обраних чинників на захворюваність населення (коефіцієнт парної кореляції, 
знаходження параметрів рівняння множинної лінійної регресії, коефіцієнт множинної 
кореляції, рівень значущості моделі та ін); 

;, ) зібрати статистичні дані захворюваності населення України за період з 1995-201 7 рр., 
а також дані по факторах впливу на захворюваність; 

+) побудувати ряд багатофакторних регресійних моделей,а саме для кожного блоку 
факторів з певної сфери побудувати свою модель та побудувати комплексу модель із 
охопленням акто ів із і зних с е -·

Методи дослідження, аналіз та синтез; 
математичко.статистичні методиобробки 
інформації. 

Об'єктом дослідження є фактори 
вплиJІУ на захворюваність населення 
Укра1ни. 
Предметом дослідження є 
багатофакторні мо делі, які  описують 
ст упінь вплІ(1ву обраних фактор[_в на 
захворю ван1сть населення Укра1ни. 

ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТІВ, 
ЩО СПОЖИВАЄ НАСЕЛЕННЯ НА 

РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ 

ВПЛИВ ВИКИ.QІВ НА РІВЕНЬ 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
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