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Мета дослідження: за допомогою математико-статистичних методів дослідити показники та фактори
безпритульності тварин.
Завдання дослідження:
 проаналізувати статистичні дані показників безпритульності на

прикладах:
Блумінгтонського притулку для тварин (Англія);
притулку «Щасливий пес» м. Кропивницького (Україна);

 за допомогою дисперсійного аналізу виявити, які фактори впливають
на показники безпритульності та в якій мірі (виконати серію
однофакторних аналізів);

 провести прогнозування показників безпритульності для притулку
«Щасливий пес» м. Кропивницького(Україна);

 зробити загальні висновки.

Методи дослідження:
аналіз та синтез; математико-
статистичні методи обробки
інформації.
Об’єктом дослідження є 
показники безпритульності 
тварин.
Предметом дослідження є 
математико-статистичні методи
аналізу показників
безпритульності тварин.

Застосування однофакторного дисперсійного аналізу для виявлення
відмінностей у показниках безпритульності

Чи впливає (не впливає) стать тваринки (котів) на те, в 
якому віці її здають у притулок? 

(за даними Блумінгтонського притулку)

Таблиця 1. Розрахунок дисперсій (коти) 

Вид варіацій ознаки Сума квадратів 
відхилень 

Число 
ступенів 
свободи 

Статистичні оцінки 
дисперсії 

внутрішньогрупова �(𝑥𝑥𝑖𝑖1 − �̅�𝑥1)2
49

𝑖𝑖=1

+�(𝑥𝑥𝑖𝑖2 − �̅�𝑥2)2
29

𝑖𝑖=1
= 45133,13

𝐍𝐍 − 𝐩𝐩 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 − 𝟐𝟐
= 𝟕𝟕𝟕𝟕 𝑆𝑆1

2 =
45133,13

𝟕𝟕𝟕𝟕 = 593,86 

міжгрупова 
∑
=

−
p

j
jj xxn

1

2)(

49 ∗ (�̅�𝑥1 − �̅�𝑥)2 + 29 ∗ (�̅�𝑥2 − �̅�𝑥)2

= 20,82 

p – 1=1 𝑆𝑆2
2 =

20,82
𝟏𝟏 = 20,82 

𝑭𝑭∗ = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏 < (𝑭𝑭кр = 𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟕𝟕),  отже стать тваринки 
(котів) не впливає на те, в якому віці її здають у 

притулок.

Чи вплинув стан карантину на кількість тварин, які 
прибували до притулку

(за даними притулку «Щасливий пес» м. Кропивницького )
Таблиця 2.Розрахунок середніх значень для дисперсійного аналізу 

(для тварин, що прибули) 
 Стан карантину Не карантин Карантин 
 Показники прибулих тварин 19 13 13 36 46 

11 16 24 39 13 
38 13 33 58 14 
23 15 10 18 

10 
Групові середні 18,3 32,0 
Загальне середнє 23,1 

Таблиця 3. Розрахунок дисперсій (за показниками прибулих тварин) 

Вид варіацій ознаки Сума квадратів відхилень Число ступенів свободи 
Статистичні 
оцінки дисперсії 

внутрішньогрупова 2444,8 18 135,82 
міжгрупова 853,0 1 853,0 

𝑭𝑭∗ = 𝟕𝟕,𝟐𝟐𝟕𝟕 > (𝑭𝑭кр = 𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟏𝟏),  отже стан карантину вплинув
на кількість тварин, які здають щомісячно у притулок.

Прогнозування показників у притулку «Щасливий пес» м. Кропивницького 
на основі експоненційного згладжування

Рис. 1. Показники за притулком «Щасливий пес» 
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Таким чином, для 
подальшого прогнозування 

показників тварин, яких 
будуть забирати з притулку, 

можна використовувати 
модель експоненційного

згладжування з параметром 
𝑘𝑘 = 0,01.

ВИСНОВКИ. Таким чином, у науковій роботі на основі математико-статистичних методів виявляється ряд
закономірностей у динаміці показників безпритульності тварин. Дисперсійний аналіз дозволяє зробити
висновок про те, чи впливає той чи інший фактор на показники безпритульності. Методи прогнозування
дозволяють виявити стан цих показників у майбутньому.

Таблиця 2.5. Розрахунок прогнозу на вересень 2020 року 
Експоненційна модель 2 

k= Точність 78,05% 
0,01 

 Забрали 
Y 

Прогноз 
Ŷ= Похибка моделі 

середнє квадратичне 
відхилення похибки 
моделі до прогнозної 

моделі 

2019 

2020 

Лютий 14 14,00 0,00 0,00 
... ... ... ... ... 

серпень 25 14,23 10,77 0,57 

прогноз на вересень 14 

ср. значення ср. 
квадратичного 
відхилення   0,22 

фактичне за вересень 12 точність 78,05% 
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