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ТЕМИ 

дипломних робіт для магістрів  
кафедри прикладної статистики факультету комп’ютерних наук та кібернетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
на 2022-2023 рік 

 
№ 
п/п 

П.І.П 
керівника 

Тема  дипломної  роботи 
(для магістрів) 

1.  РОЗОРА І.В. • Задача планування об’єму вибірки для моделей 
класифікації. 

2.  ВОЙНА О.А. • Адаптаційні методи оптимального розподілу 
інвестиційних ресурсів. 

3.  СЛАБОСПИЦЬКИЙ О.С. • Дослідження алгоритмів ідентифікації систем при 
наявності збурень. 

• Розробка алгоритмів статистичного аналізу 
даних. 

4.  ШАРАПОВ М.М. • Аналіз характеристик стаціонарного режиму 
системи з повторними викликами і ненадійним 
приладом. 

5.  ПОНОМАРЬОВ В.Д. • Оптимізвація стохастичних систем з повторними 
викликами. 

 



ТЕМИ 
випускних робіт бакалаврів 

кафедри прикладної статистики факультету комп’ютерних наук та кібернетики 
на 2022-2023 рік 

 П.І.П 
керівника 

Тема роботи бакалаврів 

1. РОЗОРА І.В. • Процес Орнштейна-Уленбека: властивості, 
моделювання та застосування. 

• Моделювання дробово-броунівського руху (ДБР) із 
наперед заданою точністю та надійністю. 

• Аналіз неймовірнісних вибіркових обстежень. 
2. ВОЙНА О.А. • Методи векторного прогнозування в мікроекономічних 

моделях попиту. 
• Статистичні методи дослідження кон’юнктури 
фінансових ринків. 

3. СЛАБОСПИЦЬКИЙ 
О.С. 

• Оцінювання характеристик об’єктів в 
    некласичних постановках. 
• Використання математичних моделей при  
    дослідженні фінансових процесів. 
• Розробка алгоритмів ідентифікації об’єктів при  
    наявності збурень. 

4. ШАРАПОВ М.М. 
 

• Оцінювання ймовірностей в умовах невизначеності 
(нелінійний випадок)  

• Оцінювання ймовірності реалізації відношення 
переваги. 

• Моделювання стаціонарного випадкового процесу з 
сильною залежністю за заданою спектральною 
щільністю. 

5. ЛІВІНСЬКА Г.В. • Статистичні методи класифікації текстів в задачі 
побудови чат-ботів. 

• Моделювання блоку медичної установи за допомогою 
моделі з паралельними чергами. 

6. МАКАШЕНКО І.А. • Оптимальне керування вхідним потоком для 
багатоканальних мереж марковського типу. 

• Порогові стратегії керування для стохастичних систем 
з повторними викликами. 

7. ПОНОМАРЬОВ В.Д. • Методи адаптивного керування стохастичними 
системами.  

• Побудова та оптимізація моделей медичних установ. 
8. СЕМЕНОВА Н.В. • Багатокритерійні задачі розподілу ресурсів в 

     ієрархічних ситемах. 
 



Теми 
курсових робіт для магістрів  

кафедри прикладної статистики факультету комп’ютерних наук та кібернетики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

на 2022-2023 рік 
 

№ 
п/п 

П.І.П 
керівника 

Тема  курсової  роботи 
(для магістрів) 

6.  РОЗОРА І.В. • Оцінювання щільності за допомогою обернених 
ядер. 

• Аналіз ринку кіберстрахування. 
7.  ВОЙНА О.А. • Аналітико-комп'ютерні алгоритм в моделюванні 

логістичних процесів. 
• Динамічне керування ризиком в багатовимірних 
моделях 

8.  СЛАБОСПИЦЬКИЙ О.С. • Дослідження алгоритмів оцінювання характери-
стик систем при наявності невизначеностей. 

• Дослідження алгоритмів класифікації об'єктів. 
9.  ШАРАПОВ М.М. • Система масового обслуговування з повторними 

викликами і одним ненадійним приладом. 
• Ймовірносні методи криптології. 

10. ЛІВІНСЬКА Г.В. • Методи класифікації часових рядів. 
11. ПОНОМАРЬОВ В.Д. • Адаптивні стратегії керування складними 

стохастичними системами. 
• Багатокритеріальні задачі оптимізації систем 
масового обслуговування. 

 
 
 
 



Теми 
курсових робіт студентам III курсу 

кафедри прикладної статистики факультету комп’ютерних наук та кібернетики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

на 2022-2023 рік 
№ 
п/п 

П.І.П 
  керівника 

Назва курсової роботи 

1.  РОЗОРА І.В. • Мова програмування R: можливості для візуаліації даних. 
•  Значення статистичних висновків у цивільно-правових 
відносинах. 

• Моделювання випадкових процесів із наперед заданою 
точністю та надійністю. 

2.  ВОЙНА О.А. • Статистичне оцінювання в умовах неповних спостережень.  
• Економетричні моделі фінансового ринку та оптимальне 
інвестування. 

3.  CЛАБОСПИЦЬКИЙ 
О.С. 

• Математичне моделювання економічних показників. 
• Виявлення наявності аномалій у роботі систем  
    статистичними методами. 
• Розробка алгоритмів оперативного аналізу  
    фінансових даних. 

4.  ШАРАПОВ М.М. •   Стеганографія. Захист та його надійність. 
•   Оцінювання ймовірностей в умовах невизначеності. 
• Методи генерування комбінаторних об'єктів. 

5.  ЛІВІНСЬКА Г.В. • Статистичні методи багатовимірної класифікації. 
• Моделі масового обслуговування. 
• Методи побудови прогнозів. 

6.  МАКУШЕНКО І.А. • Адаптивні моделі короткострокового прогнозування 
макроекономічних показників. 

• Апроксимація функції виживання кубічними 
інтерполяційними сплайнами. 

• Статистичне оцінювання ризикованості економічних 
проектів. 

7.  ПОНОМАРЬОВ В.Д. •  Аналіз показників якості сервісу в мережах мобільного 
звʼязку. 

• Моделювання процесів обслуговування в медичних 
установах. 

8.  СЕМЕНОВА Н.В. • Постоптимальний аналіз задач цілочислової оптимізації 
 
 
          
 
 
Зав.  кафедри 
прикладної статистики       Ірина РОЗОРА 
          
 


