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 ВСТУП 
Навчальна дисципліна Математична статистика 
є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр»  

в галузі знань Інформаційні технології 
     

за спеціальністю   Комп’ютерні науки 
       
       

Викладається у __ІV___ семестрі __2__ курсі  в обсязі – 120 год. 3 
              (зазначається загальний обсяг) 

(_4_ кредити ECTS4) зокрема: лекції – _28_ год., практичні _28_ год. 
самостійна робота – 62 год. У курсі передбачено _2_ змістових модулі та _2_ 
модульна(і) контрольна(і) робота(и). Завершується дисципліна – іспитом. 

 

Мета дисципліни –  "Математична статистика" є подання в доступній 
формі основних напрямів сучасної статистичної теорії. При цьому акцент 
робиться на дослідженні питань оптимальності відповідних статистичних 
процедур. Значна увага приділяється отриманню навичок творчого застосування 
отриманих знань до прикладних задач, які потребують статистичного аналізу.  

Завдання – надати студентам базові знання про статистичну модель 
експеримента, оволодіти головними методами математичної статистики, 
розвинути навички застосування отриманих знань до практичних задач, які 
потребують статистичного аналізу.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

знати: основні визначення, формули (зокрема, формули для оцінок 
максимальної вірогідності в основних статистичних моделях, для границь 
надійних інтервалів у нормальній моделі), леми, теореми, моделі, поняття 
(зокрема, поняття регулярної моделі, простої та складної гіпотези) та положення 
дисципліни (зокрема, оптимальність статистичних оцінок).  Особлива увага 
приділяється аналізу базового об’єкту, яким є вибірка. Студентам даються 
основні методи статистичного аналізу вибірки, обгрунтування та подання 
результатів такого аналізу. І 

 

вміти: оптимальним чином графічно подати статистичну інформацію і 
робити первісний статистичний аналіз; користуватись основними методами 
побудови оцінок невідомих параметрів, включаючи методи інтервального 

                                           
3 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
4 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



оцінювання; користуватись критеріями оптимальності оцінок, досліджувати 
оцінки на незсуненість і конзистентність; перевіряти статистичні гіпотези; 
будувати регресійні моделі.  

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна „Математична 
статистика” є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня „бакалавр”. 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  Нормативна навчальна дисципліна 
„Математична статистика” є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як 
„актуарна математика”, „економетрика”, „фінансова математика”, „економіко-
математичне моделювання”, „методи прийняття рішень”. 

 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-7, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 8-10. 
Обов’язковим для іспиту/заліку є _мінімальна кількість балів (20), набраних до іспитв/заліку. 

(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю5: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів 
Усна відповідь 0 5 1 5 
Доповнення 0 3 0 3 
Доповідь 0 6 0 6 
Реферат 0 7 0 7 

Модульна контрольна 
робота 1 

0 10 0 10 

Модульна 
контрольна робота 2 

0 10 0 10 

     
„3”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів для одержання іспиту/заліку обов’язково потрібно набрати 
додаткові бали. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 0 0 0 0 

Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  
2 не задовільно 

1 – 34  

                                           
5 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Математична статистика» 

 

ТЕМА 1. Ймовірносно-статистична модель.  
                    Емпірична функція  розподілу.. …………………………………… (16 год.) 
Основні задачі мат. статистики (ОЗМС) (на прикладі СНВБ). 
Вибірковий метод. Діаграми, гістограми та полігони частот. 
Граничні теореми для емпіричної функції розподілу.  
 

ТЕМА 2. Оптимальні оцінки. Нерівність Рао-Крамера..…………………. (16 год.) 
Оптимальні оцінки (оцінки з мінімальною дисперсією). Ефективні оцінки. 
Нерівність Крамера-Рао. Методи знаходження оцінок. 
 

ТЕМА 3.  Метод максимальної вірогідності.……… ………………………..(11 год.) 
Оцінки максимальної вірогідності. Визначення, приклади. Метод максимальної 
вірогідності (ММВ) отримання точкових оцінок. Теорема про асимптотичну 
нормальність оцінок максимальної вірогідності. Асимптотична ефективність. 
Теорема про асимптотичну нормальність оцінок максимальної вірогідності. 
 

ТЕМА 4.  Метод моментів.………………………………………………………. (9 год.) 
Методи знаходження оцінок. Метод моментів. 
 

ТЕМА 5.   Надійні інтервали. Метод центральної статистики.………….. (11 год.) 
Вступ. Поняття надійного інтервалу. Інтервальні оцінки. Надійні інтервали та  
надійні ймовірності для параметрів гауссівського розподілу. Метод центральної  
статистики побудови надійного інтервалу. Метод точкової оцінки (МТО)  
побудови надійного інтервалу. 
 

ТЕМА 6.  Асимптотично надійні інтервали ……………..……..….………. ..(9 год.) 
Метод центральної статистики побудови надійного інтервалу. 
Метод точкової оцінки (МТО) побудови надійного інтервалу. 
 

ТЕМА 7. Перевірка гіпотез. Критерії згоди  ……….……..……..….………. (11 год.) 
Критерії згоди. Перевірка гіпотези про вид розподілу. Перевірка гіпотези про 
однорідність.Перевірка гіпотез про незалежність.Перевірка гіпотези про 
випадковість. Параметричні гіпотези. Критерій Неймана-Пірсона. 
Перевірка статистичних гіпотез. Критерій хі-квадрат. Параметричні гіпотези. 
Критерій Неймана-Пірсона. Перевірка гіпотез про гауссівський розподіл. 
 

 
 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
«Елементи теорії випадкових процесів» 

 

ТЕМА 8.   Класифікація випадкових процесів  ……………………………. (9 год.) 
Визначення випадкового процесу. Принципи їх класифікації. Випадкові 
процеси,  скінченновимірні розподіли, стаціонарні випадкові процеси 

ТЕМА 9 Ланцюги Маркова  ………………………………………………….. (15 год.) 
Вступ. Класифікація станів ЛМ. Ергодична теорема для ланцюгів Маркова.     
Марківські ланцюги із скінченою множиною станів та дискретним часом. 
Рівняння Чепмена-Колмогорова. Марківські ланцюги з неперервним часом. 
Поняття ергодичного і стаціонарного розподілу. 

 
Тема 10. Системи масового обслуговування …….. ………………………(11 год.)  

Системи масового обслуговування. 
Інфінітезимальні характеристики процесу 



 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  
ЗАНЯТЬ 
ІV СЕМЕСТР 

№
 т
ем
и 

НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Лекції Практичні Самостійна  
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
«Математична статистика» 

1 
Ймовірносно-статистична модель. 
Емпірична функція розподілу 

4 4 8 

2 
Оптимальні оцінки. Нерівність Рао-
Крамера  

4 4 8 

3 Метод максимальної вірогідності 2 2 7 

4 
Метод моментів 
 

2 2 5 

5 
Надійні інтервали. Метод 
центральної статистики 

2 2 7 

6 
Асимптотично надійні інтервали 
 

2 2 5 

7 
Перевірка гіпотез. 
Критерії згоди 

2 2 6 

Модульна контрольна робота 1  2∗  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «Елементи теорії випадкових процесів» 

8 Класифікація випадкових процесів 2 2 5 

9 Ланцюги Маркова 4 4 6 

10 Системи масового обслуговування 3 2 5 

Модульна контрольна робота 2 1∗∗   

Всього 28 28 62 

 
Загальний обсяг  120  год., в тому числі: 
Лекцій –  28  год. 
Практичні заняття  –   28  год. 
Самостійна робота -  62  год. 

 
 

                                           
∗ модульна контрольна робота проводиться викладачем на практичному занятті в обсязі 2 год. 
∗∗ модульна контрольна робота проводиться лектором на лекції в обсязі 1 год. (півпари) 



Змістовий модуль 1 
 

Лекція 1. Ймовірносно-статистична модель. Емпірична функція розподілу 
– 2 год. 

Вступ 
Основні задачі мат. статистики (ОЗМС) (на прикладі СНВБ) 
Вибірковий метод 

Література: 10,14,15,17. 
 
Практичне заняття №1  Класифікація оцінок. – 2 год. 

Статистичні оцінки. 
Незміщені та асимптотично незміщені оцінки 

Література: 10,14,15,17. 
 
Тема самостійної роботи №1 Математична статистика – 4 год. 

Групування даних. 
Графічне зображення результатів групування даних. 

Література: 10,14,15,17. 

 
Лекція 2. Ймовірносно-статистична модель. Емпірична функція розподілу 
– 2 год. 

Діаграми, гістограми та полігони частот 
Граничні теореми для емпіричної функції розподілу 

Література: 2,7,8,10,15,17. 
 
Практичне заняття №2 Математична статистика.  – 2 год. 

Діаграми, гістограми та полігони частот 
Слушні (консистентні) оцінки 

Література: 2,7,8,10,15,17. 
 
Тема самостійної роботи №2 Математична статистика – 4 год. 

Граничні теореми для емпіричної функції розподілу. 
Література: 10,14,15,17. 
 

Лекція 3. Оптимальні оцінки. Нерівність Рао-Крамера – 2 год. 
Оптимальні оцінки (оцінки з мінімальною дисперсією) 

Література: 2,7,8,10,14,15,17. 
 

Практичне заняття №3 Класифікація оцінок. – 2 год. 
Оптимальні оцінки (оцінки з мінімальною дисперсією) 
Слушні (консистентні) оцінки 

Література: 2,7,8,10,14,15,17. 
 
Тема самостійної роботи №3 Класифікація оцінок – 4 год. 

Незміщені та асимптотично незміщені оцінки 
Оптимальні оцінки (оцінки з мінімальною дисперсією) 
Слушні (консистентні) оцінки 

Література: 8,10,14,15,17. 



 
 
Лекція 4. Оптимальні оцінки. Нерівність Рао-Крамера – 2 год. 

Ефективні оцінки. Нерівність Крамера-Рао 
Методи знаходження оцінок 

Література: 2,7,8,10,14,15,17. 
 

Практичне заняття №4 Математична статистика. – 2 год. 
Точкові оцінки. 
Незміщеність, слушність, та ефективність оцінок.  
Нерівність Крамера-Рао 

Література: 2,7,8,10,14,15,17. 
 

Тема самостійної роботи №4 Класифікація оцінок – 4 год. 
Незміщеність, слушність, та ефективність оцінок.  
Оптимальні оцінки. Нерівність Крамера-Рао 

Література: 8,10,14,15,17. 
 

Лекція 5. Метод максимальної вірогідності – 2 год. 
Оцінки максимальної вірогідності. 
Визначення, приклади 
Теорема про асимптотичну нормальність оцінок максимальної вірогідності. 
Асимптотична ефективність 

Література: 2,7,15,17. 
 

Практичне заняття №5 Метод максимальної вірогідності. – 2 год. 
Метод максимальної вірогідності (ММВ) отримання точкових оцінок 
Асимптотична ефективність 

Література: 2,7,15,17. 
 
Тема самостійної роботи №5 Методи знаходження оцінок – 7 год. 

Метод максимальної вірогідності (ММВ) отримання точкових оцінок 
Теорема про асимптотичну нормальність оцінок максимальної вірогідності. 
Асимптотична ефективність 

Література: 2,7,15,17. 
 

Лекція 6. Метод моментів – 2 год. 
Методи знаходження оцінок. 
Метод моментів 

Література: 2,7,15,17. 
 

Практичне заняття №6 Метод моментів. – 2 год. 
Методи знаходження оцінок. 
Метод моментів 

Література: 2,7,15,17. 
 



Тема самостійної роботи №6 Методи знаходження оцінок – 5 год. 
    Метод моментів 
Література: 2,7,15,17. 

 
Лекція 7. Надійні інтервали. Метод центральної статистики – 2 год. 

Вступ. Поняття надійного інтервалу 
Метод центральної статистики побудови надійного інтервалу 

Література: 2,7,8,10,14,15,17. 
 
Практичне заняття №7 Інтервальні оцінки. – 2 год. 

Інтервальні оцінки  
Надійні інтервали та надійні ймовірності для параметрів гауссівського 
розподілу 
Метод центральної статистики побудови надійного інтервалу 
Метод точкової оцінки (МТО) побудови надійного інтервалу 

Література: 2,7,8,10,14,15,17. 

 
Тема самостійної роботи №7  Інтервальні оцінки  – 7 год. 

Інтервальні оцінки.  
Надійні інтервали та надійні ймовірності для параметрів гауссівського 
розподілу 
Метод центральної статистики побудови надійного інтервалу 
Метод точкової оцінки (МТО) побудови надійного інтервалу 

Література: 2,7,8,10,14,15,17. 

 
Лекція 8. Асимптотично надійні інтервали – 2 год. 

Метод точкової оцінки (МТО) побудови надійного інтервалу 
Література: 2,7,15,17. 

 
Практичне заняття №8 Надійні інтервали. – 2 год. 

Метод центральної статистики побудови надійного інтервалу 
Метод точкової оцінки (МТО) побудови надійного інтервалу 

Література: 2,7,15,17. 
 
Тема самостійної роботи №8 Надійні інтервали – 5 год. 

Метод центральної статистики побудови надійного інтервалу 
Метод точкової оцінки (МТО) побудови надійного інтервалу 

Література: 2,7,15,17. 

 
Лекція 9. Перевірка гіпотез. Критерії згоди  – 2 год. 

Критерії згоди 
Перевірка гіпотези про вид розподілу 
Перевірка гіпотези про однорідність 
Параметричні гіпотези. 
Критерій Неймана-Пірсона 

Література: 2,7,8,15,17. 
 



Практичне заняття №9 Перевірка непараметричних гіпотез. – 2 год. 
Критерії згоди 
Перевірка гіпотези про вид розподілу 
Перевірка гіпотези про однорідність 
Перевірка статистичних гіпотез. Критерій хі-квадрат 

Література: 2,7,8,15,17. 

 
Тема самостійної роботи №9  Перевірка непараметричних гіпотез  – 6 год. 

Перевірка гіпотез про незалежність 
Перевірка гіпотези про випадковість 
Параметричні гіпотези. Критерій Неймана-Пірсона. 
Перевірка гіпотез про гауссівський розподіл 

Література: 2,7,8,15,17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Типове завдання модульної контрольної роботи №1 
 

1  nθ̂ = Xm =  = ∑
=

n

i
iX

n 1

1  – оцінка для середнього m у генеральній сукупності із 

скінченою дисперсією σ2. Довести:   а)  m конзистентна оцінка,   б) m 
незміщена оцінка. 
2 (X1, … , Xn) – незалежна вибірка з генеральної сукупності із скінченим 
математичним сподіванням  m  та  невідомою дисперсією σ2. а) Довести, що 

вибіркова дисперсія ( )∑
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1  є 

незміщеною оцінкою для невідомої дисперсії. 
3  Знайти оцінки  

а) методом моментів,  
б) методом максимальної вірогідності  

для параметрів гауссівського розподілу. 
4  Знайти оцінки  

а) методом моментів,  
б) методом максимальної вірогідності  

для параметрів експоненціального розподілу. 
5  Для перевірки твердження виробника про те, що генератор за зміну споживає 
у середньому 20 літрів пального, провели 10 випробувань: за 10 змін 
споживання генератора склали: 19.1, 18.6, 19.1, 18.1, 16.6, 20.1, 19.8, 21.1, 24.4, 
21.6. Перевірити твердження виробника при рівні значущості 0.05. 
6  Монету підкинули 100 раз і при цьому 67 раз випав герб. Перевірити гіпотезу 
про те, що монета симетрична (при рівні значимості 5%).  
 

Контрольні питання до змістовного модуля № 1 
 

1. Математична статистика. Основні задачі математичної статистики (ОЗМС) 
на прикладі схеми незалежних випробувань Бернуллі (СНВБ). 

2. Вибірковий метод, незалежна вибірка, варіаційний ряд. 
3. Емпіричний розподіл. Вибіркова функція розподілу (теорема, приклади). 
4. Вибіркові та невибіркові моменти. Описова статистика. 
5. Діаграми, гістограми та полігони частот (Приклади). Групована вибірка. 
6. Граничні теореми для емпіричної функції розподілу (без доведення). 
7. Параметричне оцінювання. Статистика. Приклади. 
8. Незміщені та асимптотично незміщені оцінки (вибіркове середнє та 

вибіркова дисперсія).  
9. Поняття параметричної функції. Приклад відсутності незміщеної оцінки 

парам. функції. 



10. Оптимальні оцінки. Приклад. 
11. Слушні оцінки. Приклад. Достатня умова слушності. 
12. Функція вірогідності, функція вкладу (їхні властивості). Регулярна модель.  
13. Функція інформації Фішера (основна та альтернативна формули 

обчислення). Приклади. 
14. Нерівність Крамера-Рао. Ефективні та асимптотично ефективні оцінки. 
15. Методи знаходження оцінок: метод моментів. Приклади. Властивості ОММ. 
16. Методи знаходження оцінок: метод максимальної вірогідності. Приклади. 

Властивості ОММВ.  
17. Поняття довірчого інтервалу та довірчої імовірності. 
18. Метод центральної статистики побудови довірчого інтервалу: алгоритм, 

приклади. 
19. Метод центральної статистики побудови довірчого інтервалу.  
20. Довірчі інтервали для параметрів гауссівського розподілу.  
21. Метод точкової оцінки побудови довірчого інтервалу (алгоритми для 

абсолютно неперервної  та  дискретної  моделі). Приклад. 
22. Асимптотичні довірчі інтервали.  
23. Статистична гіпотеза, статистичний критерій. Основні типи 

непараметричних гіпотез, приклади. Прості та складні гіпотези. 
24. Критерій згоди, критеріальна статистика, критична область, функція 

потужності критерію. Незміщеність критерію. 
25. Критерій Колмогорова перевірки гіпотези про вид розподілу, критеріальна 

статистика. 
26. Критерій Пірсона хі-квадрат перевірки гіпотези про вид розподілу, 

критеріальна статистика, приклад. 
27. Критерій однорідності Смірнова. 
28. Критерій однорідності хі-квадрат. 
29. Критерій незалежності хі-квадрат, таблиця спряженості двох ознак. 
30. Перевірка гіпотези про випадковість.  
31. Параметричні гіпотези (прості, складні), довірча та критична область, 

помилки першого та другого роду. Приклади. 
32. Критерій Неймана-Пірсона вибору із двох простих параметричних гіпотез. 
33. Метод відношення вірогідностей вибору із двох складних параметричних 

гіпотез. 



Змістовий модуль 2 
 
Лекція 10. Класифікація випадкових процесів  – 2 год. 

Визначення випадкового процесу. 
Принципи їх класифікації 

Література: 1,2,3,5. 
 
Практичне заняття №11 Класифікація випадкових процесів. – 2 год.  

Випадкові процеси, скінченновимірні розподіли, стаціонарні випадкові 
процеси 
Література: 1,2,3,5. 
 
Тема самостійної роботи №11  Класифікація випадкових процесів – 5 год. 

Випадкові процеси, скінченновимірні розподіли, стаціонарні випадкові 
процеси 
Література: 1,2,3,5. 

 
Лекція 11. Ланцюги Маркова  – 2 год. 

Вступ. 
Класифікація станів ЛМ. 
Ергодична теорема для ланцюгів Маркова. 

Література: 1,2,3,5. 
 
Практичне заняття №12  Ланцюги Маркова. – 2 год. 

Марківські ланцюги із скінченою множиною станів та дискретним часом 
Рівняння Чепмена-Колмогорова 

Література: 1,2,3,5. 
 
Тема самостійної роботи №12  Ланцюги Маркова – 3 год. 

Класифікація станів ЛМ. 
Ергодична теорема для ланцюгів Маркова. 

Література: 1,2,3,5. 

 
Лекція 12. Ланцюги Маркова – 2 год. 

Марківські ланцюги з неперервним часом. 
Поняття ергодичного і стаціонарного розподілу 

Література: 1,2,3,5. 

 
Практичне заняття №13  Ланцюги Маркова. – 2 год. 

Марківські ланцюги з неперервним часом. 
Опис процесу з неперервним часом за допомогою інфінітезимальної матриці 

Література: 1,2,3,5. 
 
Тема самостійної роботи №13  Ланцюги Маркова – 3 год. 

Марківські ланцюги з неперервним часом. 
Ергодична теорема для скінченних ланцюгів Маркова. 
Процеси гибелі та народження 

Література: 1,2,3,5. 



 
Лекція 13.Системи масового обслуговування  – 2 год. 

Системи масового обслуговування. 
Інфінітезимальні характеристики процесу 

Література: 1,2,3,5. 
 
Лекція 14.Системи масового обслуговування  – 2 год. 

Системи масового обслуговування. 
Інфінітезимальні характеристики процесу 

Література: 1,2,3,5. 
 
Практичне заняття №14 Системи масового обслуговування.  – 2 год. 

Застосування теорії марківських процесів – система М|М|1. 
Застосування теорії марківських процесів – система М|М|∞.    

Література: 1,2,3,5. 

 
Тема самостійної роботи №14  Системи масового обслуговування  – 5 год. 

Системи масового обслуговування. 
Задачі з практичним змістом. 

Література: 1,2,3,5. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Типове завдання модульної контрольної роботи №2 
 

1  Довести, що у ергодичного марківського ланцюга всі стани поворотні. 
2  Довести, що випадковий процес з незалежними приростами є марківським. 
3 ξ0, ξ1, ξ2, ... – послідовність незалежних однаково розподілених ( P{ξi = ±1} = 
½ ) випадкових величин. Розглядається нова  послідовність випадкових величин 
ηn = ½  (ξn + ξn+1). Знайти pjk(m, n) = P{ ηn = k | ηm = j }. Довести, що {ηn |  n ≥ 1} 
не є ланцюгом Маркова. 
4 Послідовність {ξ0, ξ1, ... } є ланцюгом Маркова з множиною станів Е = {1, 2, 

3} та матрицею ймовірностей переходів за один крок  
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Довести, що послідовність {η0, η1, ... } є ланцюгом Маркова та знайти матрицю 
ймовірностей переходів за один крок. 
5 ξt – пуассонівський випадковий процес з параметром λ, тобто ξ0=0, а ∀ 
0≤t0<t1<…<tn випадкові величини (

01 tt ξξ − ), (
12 tt ξξ − ), …, (

1−
−

nn tt ξξ ) незалежні і 

кожен приріст (ξt – ξs) (для 0 ≤ s ≤ t) має розподіл Пуассона з параметром λ(t–s), 
тобто  

( ) )(

!

)(
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i
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st
iP −−⋅−==− λλξξ  

Довести, що пуассонівський процес є марківським. Знайти перехідні 
ймовірності. 

6 За інфінітезимальною матрицею    
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λλ
A    знайти  матрицю 

ймовірностей переходів П(t) = ||pij(t)||. 

7 Середній час безвідмовної роботи ЕОМ є 
λ
1  (тобто, потік “відмов у роботі” є 

потік з параметром λ). Середній час ремонту ЕОМ є 
µ
1 (тобто, потік ремонтних 

робіт має параметр µ). Знайти ймовірність того, що в момент t машина буде 
працювати, якщо на початку вона працювала. 
8  Середній час між заявками СМО – 0,5с. Яка ймовірність того, що за 1с прийде 
2 заявки?  

 
Контрольні питання до змістовного модуля № 2 

 
1. Ланцюг Маркова (ЛМ), марківська властивість, однорідний ЛМ, матриця 

перехідних ймовірностей. Стохастична матриця. Приклади. 



2. Рівність Маркова–Колмогорова–Чепмена. РМКЧ в матричному вигляді та 
наслідок з неї.  

3. Розподіл ймовірностей ЛМ.  
4. Класифікація станів ЛМ.  
5. Критерій рекурентності. 
6. Теорема солідарності. Приклади її застосування. 
7. Критерій рекурентності тривіального блукання на  Z1.  
8. Теорема про розклад множини станів періодичного ЛМ.   
9. Граничний, ергодичний та стаціонарний розподіли ЛМ. 
10. Ергодичні теореми. 
11. ЛМ з неперервним часом (ЛМнч). Однорідні ЛМнч, властивості перехідних 

ймовірностей. Траєкторії ЛМнч. 
12. Стохастично неперервні ЛМнч та теорема про їх інфінітезимальні 

характеристики. Властивості інфінітезимальних характеристик. 
13. Вкладені ЛМ. Перша та друга системи рівнянь Колмогорова (ПСРК та 

ДСРК) та їхній матричний вид. Системи для безумовних та стаціонарних 
ймовірностей. 

14. Ергодична теорема для ЛМнч.  
15. Процеси гибелі та народження (ПГтН). Інфінітезимальна матриця ПГтН та 

відповідні ПСРК та ДСРК.  
16. Система рівнянь для безумовних ймовірностей ПГтН. Стаціонарний розподіл 

для ПГтН.  
17. Системи масового обслуговування  типу  М | М | 1. 
18.  Системи масового обслуговування  типу  М | М | ∞.    

 
Перелік запитань на іспит 

 
 На екзамен виносяться питання змістовних модулів 1 і 2 в IІІ і ІV семестрах.  
 
Рекомендована література 
а) основна: 

1. А.Н. Ширяев „Вероятность”, М. 1989. 

2. І. Гіхман, А. Скороход, М. Ядренко "Теорія ймовірностей та математична 

статистика". 

3.  А.В. Скороход "Елементи теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів", К. 

1975. 

4. А. Дороговцев „Теория вероятностей. Сборник задач”, К. 1980. 

5. В. Феллер „Введение в теорию вероятностей и её приложения”. 



6. Лебєдєв Є.О., Шарапов М.М. Курс лекцій з теорії ймовірностей. – К.: Норіта-плюс, 

2007. – 168 с. 

7. Є.О.Лебєдєв, О.А.Чечельницький, М.М.Шарапов, М.С.Братійчук Збірник задач з 

теорії ймовірностей, КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. 

б) додаткова: 

8. А.В. Свешников "Сборник задач по теории вероятностей, математической 

статистике и теории случайных процессов", М. 1965. 

9. Б.А. Севастьянов, В.П. Чистяков, А.М. Зубков „Сборник задач по теории 

вероятностей”, М. 1980. 

10. А.В. Ефимов (ред.) „Сборник задач по теории вероятностей и математической 

статистике для ВТУЗов”, М. 1990. 

11. Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров „Теория вероятностей. Задачи и упражнения”, М. 

1973. 

12. И.И. Гихман, А.В. Скороход „Введение в теорию случайных процессов", М. 1973. 

13. А.Д. Вентцель „Курс теории случайных процессов", М. 1975. 

14. Е.И. Гурский „Сборник задач по теории вероятностей и математической 

статистике”, Минск, 1984. 

15. Г.В. Емельянов, В.П. Скитович „Задачи по теории вероятностей и математической 

статистике”, М. 1967. 

16. Є.О. Лебєдєв, Г.В. Лівінська, І.В. Розора, М.М. Шарапов „Математична 

статистика", К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. 

17. Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев „Математическая статистика”, М. 1984.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Організація самостійної роботи студентів 2 курсу у січні-лютому 2018 року 

напрям підготовки Комп’ютерні науки  

з дисципліни      Математична статистика    

Викладач професор  Лебєдєв Євген Олександрович 
Практичні заняття проводить асистент Макушенко Ігор Анатолійович 

e-mail Leb@unicyb.kiev.ua 
№
 
з/
п 

Вид заняття Тема дисципліни Зміст самостійної роботи Форма поточного 
контролю 

1 Теоретичне  
№ 1. 

Ймовірносно-
статистична модель. 
Емпірична функція 
розподілу. 

Вступ. 
Основні задачі мат. 
статистики (ОЗМС) (на 
прикладі СНВБ). 
Вибірковий метод. 
Література: 10,14,15,16, 17. 

 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

2 Теоретичне 
№2. 

Ймовірносно-
статистична модель. 
Емпірична функція 

розподілу. 

Діаграми, гістограми та 
полігони частот 
Граничні теореми для 
емпіричної функції розподілу. 
Література: 2,8,10,15,16, 17. 

 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

3 Теоретичне 
№3 

Оптимальні оцінки. 
Нерівність Рао-Крамера 
 
 

Класифікація оцінок.  
Незміщені та асимптотично 
незміщені оцінки. 
Оптимальні оцінки (оцінки з 
мінімальною дисперсією). 
Слушні (консистентні) оцінки 
Література: 8,10,14,15, 16,17 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

4 Теоретичне 
№4 

Оптимальні оцінки. 
Нерівність Рао-Крамера  

Класифікація оцінок  
Незміщеність, слушність, 
та ефективність оцінок.  
Оптимальні оцінки. 
Нерівність Крамера-Рао 

Література: 8,10,14,15, 16, 17. 
 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 

5 Теоретичне 
№5 

Метод максимальної 
вірогідності Оцінки 
максимальної 
вірогідності. 
Визначення, приклади 
Теорема про 
асимптотичну 
нормальність оцінок 
максимальної 
вірогідності. 
Асимптотична 
ефективність 

Методи знаходження оцінок. 
Метод максимальної 
вірогідності (ММВ) 
отримання точкових оцінок. 
Теорема про асимптотичну 
нормальність оцінок 
максимальної вірогідності. 
Асимптотична ефективність 
Література: 2,15, 16, 17. 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(Дистанційна 
оболонка OMEGA, 
електронна пошта) 



 


