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 ВСТУП 

Модуль 2. “Simulation of Stochastic Processes” («Моделювання випадкових 
процесів» навчальної дисципліни “Mahtematical Demography and Simulation of 
Stochastic Processes” («Математична демографія та моделювання випадкових 
процесів» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «       бакалавр        »  
освітня програма             Комп’ютерні науки 

 Дана дисципліна ________за вибором__________________________ 
      (нормативна, за вибором) 

 

Викладається у __6___ семестрі __3___ курсу  в обсязі – 75 год. 3 
              (зазначається загальний обсяг) 

( _2_ кредити ECTS4) зокрема: лекції – _34_ год., практичні __ год. семінарські 
заняття – __ год., лабораторні – __ год., самостійна робота – 40 год., консультації 
– 1 год. У курсі передбачено _1_ змістових модулі та _2_ модульна(і) 
контрольна(і) робота(и). Завершується дисципліна – іспитом. 
Мета дисципліни –  одержання студентами знань про методи моделювання 
випадкових величин та побудови моделей випадкових процесів.  

Структура курсу 

В результаті вивчення модуля студент повинен 
знати: для вивчення курсу "Simulation of Stochastic Processes" 

(“Моделювання випадкових процесів”) потрібно знати глави математичного 
аналізу, функціанального аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей та 
математичної статистики. 

вміти: користуватися знаннями з математичного аналізу, розв’язувати 
системи лінійних алгебраїчних рівнянь, працювати зі стохастичними об’єктами. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна „ Математична теорія 
ризику та страхова справа ” є складовою циклу професійної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, дозволяє розширити та узагальнити 
знання, отримані студентами при вивченні. 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  Теорія ймовірностей та математична 
статистика, алгебра, математичний аналіз. 

 

                                           
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.). 



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

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-8, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 8-16. 
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     Моделювання дискретних та неперервних випадкових 
величин 

ТЕМА 1.  Псевдовипадкові числа..……………………………….….……… (8 год.)6 
Вступ. Генерування псевдовипадкових чисел. Застосування  їх при 
оцінюванні інтегралів. Метод Монте-Карло. 

ТЕМА 2. Генерування дискретних випадкових величин………………. ..(8 год.) 
 Метод оберненого перетворення. Генерування біноміальної, геометричної 

та пуассонівської випадкових величин. Метод відхилення . 

ТЕМА 3.   Генерування неперервних випадкових величин ……….…. ….(8 год.) 
  Метод оберненого перетворення для неперервних випадкових величин. 

Генерування показникової, нормальної випадкових величин. Метод 
полярних координат для генерування нормальної випадкової величини.  

ТЕМА 4.  Статистичний аналіз змодельованих даних.……………………. (4 год.) 
 Вибіркове середнє та вибіркова дисперсія. Інтервальні оцінки для 

середнього значення. Методи бутстрепу для оцінки середньо-
квадратичної похибки. Стратифікація вибірки. 

ТЕМА 5.  Процеси Пуассона.……………………………………………………. (6 год.) 
 Визначення однорідного процесу Пуассона. Його основні  властивості. 

Ймовірнісні властивості часових характеристик в процесі Пуассона.  
Неоднорідний процес Пуассона. Функція інтенсивності для процесу та її 
властивості.  

    Модульна контрольна робота. 

 

Змістовий модуль 2     Моделювання випадкових процесів з даною точністю та 
надійністю 

ТЕМА 6. Гауссівські процеси.…..….……………………………………. ….(8 год.) 
 Визначення гауссівських процесів та їх властивості. Визначення та 

властивості вінерівського процесу. Коефіцієнти зносу та дифузії. 

ТЕМА 7.  Моделювання  процесів Пуассона ………….……..……... …….(4 год.) 
Алгоритми моделювання однорідного та неоднорідного  процесів 
Пуассона  

ТЕМА 8.  Моделювання гауссових випадкових процесів……..……....... (6 год.) 
Розклад в ряд гауссових випадкових процесів та застосування його до 
побудови моделі випадкового процесу.  

ТЕМА 9.  Простір субгауссових випадкових величин    (8 год.) 
 Визначення та властивості субгауссової випадкової величини. 

 Субгауссовий стандарт.  Теорема про банаховість простору субгауссових 

                                           
6 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 



  випадкових величин.  
ТЕМА 10. Субгауссові та строго субгауссові випадкові процеси……......... (4 год.) 
            Оцінки розподілів норм субгауссових випадкових процесів у 
функціональних просторах Lp(T) та С(Т). 
ТЕМА 11.  Точність і надійність моделей субгауссових випадкових  
 полів................................................................................................................. (8 год.) 
 Основні принципи побудови апроксимаційних  моделей випадкових 

процесів в певних банахових просторах. Розклад Фур’є для випадкових 
процесів. Модель Карунена-Лоева.   Точність та надійність моделей 
субгауссових стаціонарних  випадкових процесів з дискретним спектром 
у  просторі неперервних функцій C[0,T].    

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№  

лекції 
Назва лекції Кількість годин 

Лекції Практи- 
Чні 

Самост.  
Робота 

Змістовий модуль 1.  
1,2 Псевдовипадкові числа 4  4 
3,4 Генерування дискретних випадкових 

величин 
4  4 

5,6 Генерування неперервних випадкових 
величин 

4  4 

7 Статистичний аналіз змодельованих даних 2  2 
8 Процеси Пуассона 2  4 
 Модульна контрольна робота 1    

    
Змістовий модуль 2 

9 Гауссівські процеси 2  2 
10 Процеси Вінера 2  2 
11 Моделювання  процесів Пуассона 2  2 
12 Моделювання гауссових випадкових 

процесів 
2  4 

13, 14 Простір субгауссових випадкових величин 4  4 
15 Субгауссові  та строго субгауссові випадкові 

процеси. 
2  2 

16 Основні принципи побудови 
апроксимаційних  моделей випадкових 
процесів 

2  2 

17 Точність і надійність моделей субгауссових 
випадкових полів 

2  2 

 Модульна контрольна робота 2    
Іспит    

ВСЬОГО 34  38 
 

Загальний обсяг 75 годин, в тому числі: 
Лекцій – 34 год., 
Самостійна робота – 40 год., консультація – 1год. 



Змістовний модуль 1 
Моделювання дискретних та неперервних випадкових величин 

 
Лекція1. Псевдовипадкові числа. – 2год. 

Вступ. Генерування псевдовипадкових чисел. Методи генерування 
послідовностей псевдовипадкових чисел. [2,3]  
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)  
Псевдовипадкові числа [2,3] 

 
Лекція 2. Метод Монте-Карло– 2год.  

Закон великих чисел. Метод Монте-Карло. Застосування його  для оцінки 
інтегралів [2,3,6] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)  
Метод Монте-Карло.[2,3] 
 

Лекція 3. Генерування дискретних випадкових величин– 2год.  
Дискретні випадкові величини. Метод оберненого перетворення. Моделювання 
пуассонівської, біноміальної випадкових величин.[2,3] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.) 
 Генерування дискретних випадкових величин [2,3] 
 

Лекція 4. Генерування дискретних випадкових величин – 2год.  
Методи прийняття та відхилення. Генерування геометричної випадкової 
величини.  [2,3] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.) 
Метод прийняття та відхилення для моделювання дискретних випадкових 
величин. [2,3] 
 

Лекція 5.  Генерування неперервних випадкових величин – 2год.  
Метод оберненого перетворення для неперервних випадкових величин. 
Генерування показникової випадкової величини. [2,6] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)  
Метод оберненого перетворення. [3] 

Лекція 6. Генерування неперервних випадкових величин – 2год.  
Метод полярних координат для генерування нормальної випадкової величини.  
Методи відхилення для моделювання неперервних розподілів. [2,3,6] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)  
Моделювання гауссівської випадкової величини .[3] 
 
Лекція 7. Статистичний аналіз змодельованих даних.– 2год.  
Вибіркове середнє та вибіркова дисперсія. Інтервальні оцінки для середнього 
значення. Методи бутстрепу для оцінки середньо-квадратичної похибки. [1,2,7] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)   
Аналіз змодельованих даних. [2,3,6] 



 
Лекція 8. Процес Пуассона.– 2год.  
Визначення однорідного процесу Пуассона. Його основні  властивості. 
Ймовірнісні властивості часових характеристик в процесі Пуассона.  
Неоднорідний процес Пуассона. Функція інтенсивності для процесу та її 
властивості. [2,3,6] 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.)   
Процес Пуассона. [2,3,6] 
 

 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1 
 

1.  Нехай N – пуассонівська випадкова величина з параметром λ, що описує 
число подій, які відбулись. Кожна подія належить одному з двох типів з 
ймовірностями p і 1 - p відповідно. Доведіть, що кількість подій першого 
типу має розподіл Пуассона з параметром λp. 

2. Нехай x1=21, x2=18 та xn=3xn-1+5xn-2 mod (100), n>2, Послідовність 
псевдовипадкових величин розглядається у вигляді un=xn/100, n>0. Знати 
перші 10 значень. 

3. n повідомлень поступає на вузол зв’язку. Кожне повідомлення незалежно 
може бути загубленим з ймовірністю p. Змоделювати випадкову величину, 
що описує число загублених повідомлень. 

4. Використовуючи метод Монте-Карло оцінити інтеграл ∫
−

3

1

3dxx , вважаючи, що 

послідовність випадкових величин така: 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, 0.5, 0.8. 

 



 
 
Контрольні запитання до змістового модуля І. 
 
1. Псевдовипадкові числа. 
2. Метод Монте-Карло. 
3.  Оцінювання інтегралів з використанням випадкових чисел. 
4. Метод оберненого перетворення.  
5. Генерування пуассонівських випадкових величин. 
6.  Генерування біноміальних випадкових величин.  
7. Методи прийняття та відхилення. Метод відхилення.  
8. Моделювання геометричного розподілу. 
9. Метод оберненого перетворення для неперервних випадкових величин.  
10. Метод полярних координат для генерування нормальної випадкової величини.  
11. Генерування показникового розподілу. 
12. Вибіркове середнє. Його властивості. 
13. Вибіркова дисперсія, властивості.  
14. Інтервальні оцінки для математичного сподівання.  
15. Бутстреп метод. 
16. Зменшення дисперсії за умови оцінки очікуваного числа відновлень за час t. 
17. Стратифікована вибірка. 
18. Однорідний процес Пуассона. 
19. Ймовірнісні характеристики часових величин в процесі Пуассона.  
20.  Неоднорідний процес Пуассона. 
21. Функція інтенсивності для неоднорідного процесу Пуассона. 



Змістовий модуль ІІ. 
 

Лекція 9. Гауссівські випадкові процеси.– 2год.  
Визначення гауссівських процесів та їх властивості. Коваріаційна функція для 
випадкових процесів. Стаціонарні випадкові процеси. Представлення 
коваріаційної функції для стаціонарних процесів. Процес, що може бути 
представленими у вигляді ряду  [1,4,6] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)  
 Гауссівські процеси [1,4] 

 
Лекція 10. Процес Вінера– 2год.  

Визначення та властивості вінерівського процесу. Коефіцієнти зносу та дифузії 
Коваріаційна функція для нього.  [2,5,6]. 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)  
Процес Віннера [2,5,6] 

 
Лекція 11.  Моделювання  процесів Пуассона – 2год.  

 Алгоритми моделювання однорідного та неоднорідного  процесів Пуассона  
. [3,5,6] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)  
Моделювання  процесів Пуассона [3,5,6] 

 
 Лекція 12. Моделювання гауссових випадкових процесів – 2год.  
Розклад в ряд Фур’є гауссових випадкових процесів та застосування його до 
побудови моделі випадкового процесу. Представлення Карунена-Лоева 
 [1,2,5,6] 
Завдання для самостійної роботи. (4год.) 
  Моделювання гауссових випадкових процесів. [1,2,5,6] 

 
 Лекція 13. Простір субгауссових випадкових величин – 2год.  
Визначення та властивості субгауссової випадкової величини. Субгауссовий 
стандарт. Приклади. Властивості моментів для субгауссових величин. [1,4]] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)   
Субгауссові випадкові величини [1,4]] 
 
 Лекція 14. Простір субгауссових випадкових величин – 2год.  
Простір субнауссових випадкових величин.  Теорема про банаховість простору 
субгауссових  випадкових величин. [1,4] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год )  
Субгауссові випадкові величини [1,4] 
 
 Лекція 15. Субгауссові та строго субгауссові випадкові процеси – 2год.  
Оцінки розподілів норм субгауссових та строго субгауссових випадкових 
процесів у функціональних просторах Lp(T) та С(Т). [1,2] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год )  



Строго субгауссові випадкові величини [1,4,7]  
 
 Лекція 16. Основні принципи побудови апроксимаційних  моделей 
випадкових процесів – 2год.  
 Розклад Фур’є для випадкових процесів. Теорема Карунена. Модель Карунена-
Лоева для субгауссових випадкових процесів.  [1,2,4,7] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год )  
Теорема Карунена [1,2,4,7] 
 
Лекція 17. Точність і надійність моделей субгауссових випадкових  

 полів.– 2год.  
Точність та надійність моделей субгауссових стаціонарних  випадкових процесів з 
дискретним спектром у  просторі неперервних функцій C[0,T].  [1,2] 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.)  
 Короткострокове страхування життя[1,2] 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ІІ  

1. Нехай X- випадкова величина, що означає час обслуговування одного 
покупця біля каси. Вона має показниковий розподіл з  параметром λ. 
Потрібно змоделювати X. 

2. Розглядається рівномірно розподілена на [-a,a] випадкова величина. 
Показати, що вона є субгауссовою. Знайти для неї субгауссовий стандарт. 

3. До світлофору в певному напряму під’ їжджають машин из інтенсивністю λ. 
Змоделювати випадковий процес, який дорівнює числу машин, що під’ їхали  
до світлофору за час t (використати процес Пуассона). 

4. Для вінерівського мосту записати розклад в ряд. Побудувати модель даного 
процесу. Навести умови, при яких модель наближає випадковий процес в 
просторі С[0,1] із заданою точністю та надійністю.  

 
 
 
Контрольні запитання до змістового модуля ІІ. 

1. Генерування процесу Пуассона. 
2.  Генерування неоднорідного процесу Пуассона. 
3. Визначення гауссівських процесів та їх властивості. 
4.  Коваріаційна функція для випадкових процесів.  
5. Стаціонарні випадкові процеси та коваріаційна функція для них.  
6. Процес, що може бути представленими у вигляді ряду. 
7. Визначення та властивості вінерівського процесу.  
8. Коефіцієнти зносу та дифузії для вінерівського процессу. Коваційна 

функція для нього.   
9. Алгоритми моделювання однорідного процесу Пуассона.  
10. Алгоритми моделювання неоднорідного процесу Пуассона. 



11. Розклад в ряд Фур’є гауссових випадкових процесів та застосування його до 
побудови моделі випадкового процесу.  

12. Представлення Карунена-Лоева для випадкових процесів. 
13. Субгауссова випадкова величина.  
14. Субгауссовий стандарт.  
15. Приклади субгауссових випадкових величин.  
16. Властивості моментів для субгауссових величин. 
17. Простір субнауссових випадкових величин.   
18. Теорема про банаховість простору субгауссових  випадкових величин. 
19. Субгауссові випадкові процеси. 
20. Строго субгауссові випадкові процеси. 
21. Оцінки розподілів норм строго субгауссових випадкових процесів у 

просторі Lp(T).  
22. Оцінки розподілів норм строго субгауссових випадкових процесів у 

просторі С(Т). 
23. Теорема Карунена.  
24. Модель Карунена-Лоева для субгауссових випадкових процесів.   
25. Точність та надійність моделей субгауссових стаціонарних  випадкових 

процесів з дискретним спектром у  просторі неперервних функцій C[0,T].   
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№ Тема Зміст самостійної роботи Форма поточного 
контролю 

1 Псевдовипадкові числа Генерування псевдовипадкових 
чисел. Застосування  їх при 
оцінюванні інтегралів. Метод 
Монте-Карло. 

Дистанційна. За 
допомогою 
електронних засобів 
(ел. пошта, скайп) 

2 Генерування дискретних 
випадкових величин 

Метод оберненого перетворення. 
Генерування біноміальної, 
геометричної та пуассонівської 
випадкових величин. Метод 
відхилення. 

Дистанційна. За 
допомогою 
електронних засобів 
(ел. пошта, скайп) 

3 Генерування 
неперервних випадкових 
величин 

Метод оберненого перетворення 
для неперервних випадкових 
величин. Генерування показникової, 
нормальної випадкових величин. 
Метод полярних координат для 
генерування нормальної випадкової 
величини. 

Дистанційна. За 
допомогою 
електронних засобів 
(ел. пошта, скайп) 

 
З книги Sheldon Ross “Simulation” ст.35-39 зробити такі вправи: 15, 17, 18, 20, 30, 
31, 32, 33.  
Виконану роботу надіслати до 15.02.2018 року на пошту irozora@bigmir.net  
 
 
 


