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 ВСТУП 

Навчальна дисципліна   «Методи оцінювання та розпізнавання стохастичних систем»  
(назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «       бакалавр        » 

спеціальність   «Системний аналіз» 
                  (шифр і назва напряму підготовки)   

Дана дисципліна                          за вибором                             . 
      (нормативна, за вибором) 

за спеціалізацією стохастичний аналіз систем,  
методи та системи прийняття рішень 
.(зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 
 

Викладається у    VІІІ    семестрі     4      курсу  в обсязі – 36 год. 3 
              (зазначається загальний обсяг) 

(  1  кредити ECTS4) зокрема: лекції – 12 год., самостійна робота – 8 год. У курсі 
передбачено 2 змістовні модулі. Завершується дисципліна – заліком. 

 
Мета дисципліни – ознайомлення студентів з математичними методами оцінки 
невідомих параметрів, обробки статистичної інформації та практична підготовка 
студентів до проведення досліджень з використанням строгого математичного 
обґрунтування. 

Завдання – надати студентам базові знання про методи оцінювання стохастичних 
систем, вміння працювати з основними стохастичними моделями, розвивати навички 
застосування отриманих знань до прикладних задач. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  
- що таке теорія статистичного оцінювання та які завдання вона виконує; 
- предмет теорії статистичного оцінювання  та її методи; 
- теорія стохастичної оптимізації та ії методи; 
- зв'язок методів оцінювання та стохастичної оптимізації; 
- алгоритмічні та числові методи теорії оцінювання та стохастичної оптимізації. 

 
- вміти:  
- визначати основні моделі теорії оцінювання та застосовувати їх у різних галузях  
науки, економіки, техніки та інших сферах, де виникає необхідність прийняття 
рішень в умовах ризику та недостатньої інформації;  

- визначати та аналізувати статистичну інформацію, яка може бути використана 
для оцінки невідомих параметрів, представляти інформацію за допомогою 
графіків, діаграм і т.п.; 

- аналізувати отримані статистичні дані та визначати статистичні характеристики 
розподілів  

                                           
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.). 



- володіти математичними методами оцінювання, розпізнавання, моделювання та 
прогнозування стохастичних систем на основі необхідної статистичної 
інформації. 

 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Навчальна дисципліна «Методи оцінювання стохастичних 
систем» є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня „бакалавр”. 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  Навчальна дисципліна «Методи оцінювання 
стохастичних систем» вимагає базових знань з таких дисциплін як «Програмування», 
«Теорія ймовірностей та математична статистика», «Випадкові процеси», «Методи 
прийняття рішень», «Аналіз даних», «Методи оптимізації». 

 



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

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4-6. 
Обов’язковим для заліку є _мінімальна кількість балів (20), набраних до 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 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    «Методи оцінювання стохастичних систем» 
 

ТЕМА 1.       Предмет, метод та завдання курсу. Необхідні відомості з теорії стохастичного 
аналізу, математичної статистики та теорії оптимізації  ……………………. (2 год.)6 
Історичні відомості про розвиток теорій оптимізації стохастичних систем. 
Основні моделі та інструменти. Прикладне значення та сфери застосування 
моделей стохастичної оптимізації та оцінювання. 
Особливості проблем статистики випадкових процесів, види збіжності 
випадкових послідовностей, поняття слабкої збіжності. Приклади їх 
застосування. Література [1-3]. 
 

ТЕМА 2.   Моделі лінійної регресії з адитивним шумом ………………………………..(2 год.) 
Класи лінійних оцінок для коефіціентів регресії, асимптотичні властивості 
оцінок.  Властивості незсуненості, конзистентності, асимптотичної 
нормальності. Ефективність та асимптотична ефективність оцінок. 
Моделі лінійної регресії за наявністю обмежень на коефіцієнти регресії. 
Асимптотичні властивості оцінок найменших квадратів. Асимптотичний 
розподіл оцінок. Зведення задачі знаходження асимптотичного розподілу 
до задачі квадратичного програмування. 
 

ТЕМА 3.   Нелінійні моделі регресії……………..……………………………………..(4 год.) 
Моделі нелінійної регресії з адитивним шумом. Умови конзистентності та 
асимптотичної нормальності для незалежних та слабко залежних 
спостережень. Моделі із сильною залежністю.  
Робастні оцінки для регресійних моделей. Поняття робастності оцінок. 
Умови робастності. Асимптотичні властивості робастних оцінок. 
Асимптотичний розподіл робастних оцінок. Моделі із апріорними 
обмеженнями на невідомі параметри. 
 

Змістовий модуль 2   «Основні моделі фінансових  ринків»  

 

ТЕМА 4.   Основні моделі теорії стохастичної оптимізації……………………....……..(4 год.) 
Задачі стохастичної оптимізації. Необхідні поняття з теорії стохастичних 
процесів та теорії оптимізації. 
 

 

ТЕМА 5.   Мартингальні методи  та їх застосування ………………………..….……..(4 год.) 
Поняття мартингалу та субмартингалу. Теореми про збіжність 
послідовностей мартингалів та субмартингалів. Випадки дискретного та 
неперервного часу. 
 
 

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



ТЕМА 6.  Емпіричні методи оцінювання та оптимізації………………………...……..(4 год.) 
Емпіричні методи оцінювання для випадку дискретного часу. Загальні 
твердження про конзистентність та сильну конзистентність оцінок 
невідомих параметрів. Конзистентність оцінок невідомих параметрів для 
загальних класів моделей регресії. Асимптотичний розподіл оцінок. 
Методи робастного оцінювання для моделей з неперервним часом. Моделі 
регресії зі стаціонарним випадковим процесом. Конзистентність оцінок 
невідомих параметрів для стаціонарних та нестаціонарних моделей з 
неперервним часом. Асимптотична нормальність оцінок. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І  

«Методи оцінювання стохастичних систем» 

1 
Предмет, метод та завдання курсу. Необхідні відомості з 
теорії стохастичного аналізу, математичної статистики та 
теорії оптимізації 

2   

2 Моделі лінійної регресії з адитивним шумом 2   

3 Нелінійні моделі регресії 2  2 

     

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

«Основні моделі фінансових  ринків» 

4 Основні моделі теорії стохастичної оптимізації 2  2 

5 Мартингальні методи  та їх застосування 2  2 

6 Емпіричні методи оцінювання та оптимізації 2  2 

     

 ВСЬОГО 12  8 
 
Загальний обсяг 20  год.7, в тому числі: 
Лекцій – 12  год. 
Самостійна робота –  8  год. 

                                           
7 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



Змістовий модуль 1 
«Методи оцінювання стохастичних систем» 

 
 
Лекція 1 Предмет, метод та завдання курсу. Необхідні відомості з теорії 

стохастичного аналізу, математичної статистики та теорії оптимізації  – 2 год. 

Література [1-3]. 

 

Лекція 2  Моделі лінійної регресії з адитивним шумом – 2 год. 

Класи лінійних оцінок для коефіціентів регресії, асимптотичні властивості 

оцінок. 

Моделі лінійної регресії за наявністю обмежень на коефіцієнти регресії. 

Асимптотичні властивості оцінок найменших квадратів. Література: 2. 

 
Лекція 3 Нелінійні моделі регресії. – 2 год. 

Моделі нелінійної регресії з адитивним шумом. 

Моделі із сильною залежністю. 

Робастні оцінки для регресійних моделей. Література: 2,3,6. 

Завдання для самостійної роботи № 3: Написати реферат на тему «Моделі 

нелінійної регресії з адитивним шумом. Асимптотичні властивості робастних 

оцінок» – 2 год. [2,3,6]. 

   

 Контрольні запитання до змістового модуля І 

1. Історичні відомості про розвиток теорій оптимізації стохастичних систем. 
2. Основні моделі та інструменти теорії оцінювання.  

3. Прикладне значення та сфери застосування моделей стохастичної оптимізації 

та оцінювання.   

4. Особливості проблем статистики випадкових процесів, види збіжності 
випадкових послідовностей. 

5. Поняття слабкої збіжності випадкових величин. 
6. Властивості незсуненості, конзистентності. 

7. Асимптотична нормальність оцінок 
8. Ефективність та асимптотична ефективність оцінок. 
9. Моделі регресії за наявністю обмежень на коефіцієнти регресії.Приклади 

базових датчиків.  

10. Моделі нелінійної регресії з адитивним шумом 



11. Властивості незсуненості, конзистентності, асимптотичної нормальності для 
нелінійних моделей регресії із слабкою залежністю. 

12. Моделі із сильною залежністю. 

13.  Поняття робастності оцінок. Умови робастності. 

14. Асимптотичні властивості робастних оцінок. 

15. Асимптотичний розподіл робастних оцінок.  

16. Моделі із апріорними обмеженнями на невідомі параметри.  

17. Відношення правдоподібності для випадкових процесів 
 

 



Змістовий модуль 2 
«Основні моделі фінансових  ринків» 

 
Лекція 5 Основні моделі теорії стохастичної оптимізації. – 2 год. Література: 4,5. 

Завдання для самостійної роботи № 5: Написати реферат на тему «Необхідні 

поняття з теорії стохастичних процесів та теорії оптимізації.»  – 2 год. [4,5] 

 

Лекція 6  Мартингальні методи  та їх застосування. – 2 год. 

Поняття мартингалу та субмартингалу. 

Теореми про збіжність послідовностей мартингалів та субмартингалів. 

Випадки дискретного та неперервного часу. Література: 2,3. 

Завдання для самостійної роботи № 6: Написати реферат на тему «Швидкість 

збіжності процедур стохастичної оптимізації». – 2 год. [5] 

 
Лекція 8 Емпіричні методи оцінювання та оптимізації. – 2 год. 

Література: 2, 6. 

Завдання для самостійної роботи № 8: Написати реферат на тему «Умови 

конзистентності та асимптотичної нормальності для методів емпіричного 

оцінювання».  – 2 год. [2, 6] 

 

  
Контрольні запитання до змістового модуля ІІ 

1. Задачі стохастичної оптимізації. Необхідні поняття з теорії стохастичних 
процесів та теорії оптимізації. 

2. Поняття мартингалу та субмартингалу. 
3. Теореми про збіжність послідовностей мартингалів та субмартингалів. 
4. Збіжність процедур стохастичної оптимізації майже напевно. 
5. Збіжність процедур стохастичної оптимізації у середньому квадратичному. 
6. Асимптотична нормальність нормованих процедур стохастичної оптимізації. 
7. Слабка збіжність сімейства випадкових процесів, які породжені процедурами 

стохастичної  оптимізації. 
8. Швидкість збіжності процедур стохастичної оптимізації. 
9. Загальні твердження про конзистентність та сильну конзистентність оцінок 

невідомих параметрів. 
10. Умови слабкої та сильної залежності. 
11. Конзистентність оцінок невідомих параметрів для загальних класів моделей 

регресії 
12. Асимптотичний розподіл оцінок. для загальних класів моделей регресії. 
13.  Розпізнавання образів. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
1. Історичні відомості про розвиток теорій оптимізації стохастичних систем. 
2. Основні моделі та інструменти теорії оцінювання.  

3. Прикладне значення та сфери застосування моделей стохастичної оптимізації 

та оцінювання.   

4. Особливості проблем статистики випадкових процесів, види збіжності 
випадкових послідовностей. 



5. Поняття слабкої збіжності випадкових величин. 
6. Властивості незсуненості, конзистентності. 

7. Асимптотична нормальність оцінок 
8. Ефективність та асимптотична ефективність оцінок. 
9. Моделі регресії за наявністю обмежень на коефіцієнти регресії.Приклади 

базових датчиків.  

10. Моделі нелінійної регресії з адитивним шумом 
11. Властивості незсуненості, конзистентності, асимптотичної нормальності для 

нелінійних моделей регресії із слабкою залежністю. 
12. Моделі із сильною залежністю. 

13.  Поняття робастності оцінок. Умови робастності. 

14. Асимптотичні властивості робастних оцінок. 

15. Асимптотичний розподіл робастних оцінок.  

16. Моделі із апріорними обмеженнями на невідомі параметри.  

17. Відношення правдоподібності для випадкових процесів 

18. Задачі стохастичної оптимізації. Необхідні поняття з теорії стохастичних 
процесів та теорії оптимізації. 

19. Поняття мартингалу та субмартингалу. 
20. Теореми про збіжність послідовностей мартингалів та субмартингалів. 
21. Збіжність процедур стохастичної оптимізації майже напевно. 
22. Збіжність процедур стохастичної оптимізації у середньому квадратичному. 
23. Асимптотична нормальність нормованих процедур стохастичної оптимізації. 
24. Слабка збіжність сімейства випадкових процесів, які породжені процедурами 

стохастичної  оптимізації. 
25. Швидкість збіжності процедур стохастичної оптимізації. 
26. Загальні твердження про конзистентність та сильну конзистентність оцінок 

невідомих параметрів. 
27. Умови слабкої та сильної залежності. 
28. Конзистентність оцінок невідомих параметрів для загальних класів моделей 

регресії 
29. Асимптотичний розподіл оцінок. для загальних класів моделей регресії. 
30.  Розпізнавання образів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Організація самостійної роботи студентів у січні-лютому 2018 року, 

Викладач Лівінська Г.В. 

Методи оцінювання та розпізнавання стохастичних систем 

4 курс, бакалаври, напрям підготовки «Системний аналіз». 

Самостійна робота студента 
 

№ 
з/п 

Вид заняття Тема дисципліни 
годин 

Зміст самостійної 
роботи 

Форма 
поточного 
контролю 

1 Теоретичне  
№ 1. 

Оцінки максимальної 

правдоподібності. 

Відношення 

правдоподібності для 

випадкових процесів.  

– Оцінки максимальної 

правдоподібності. 

– Асимптотичні 

властивості оцінок 

максимальної 

правдоподібності. 

– Відношення 

правдоподібності для 

випадкових процесів. 

2 год. Ознайомлення з 
темою заняття.  

 
Написати реферат на 
тему «Асимптотичні 
властивості оцінок 
максимальної 
правдоподібності». 
 
 
Література: 2,3 

 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів 
(електронна 
пошта) 

2 Теоретичне  
№ 2. 

Розпізнавання образів. 
Проблематика та методи 
вирішення.  

2 год. Ознайомлення з 
темою заняття.  
 
Написати реферат на 
тему «Розпізнавання 
образів». 
 
Література: 2, 14 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів 
(електронна 
пошта) 

 
 


