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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей і 

математична статистика” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів з з  галузі   знань   05  –  Соціальні та поведінкові науки,   спеціальність     051 – 

Економіка  та  з галузі знань    07  –  Управління та адміністрування,    спеціальностей   071  –  

Облік та оподаткування,    072 – Фінанси, банківська справа та страхування.                                     

Змістом  навчальної дисципліни є виклад основних методів теорії ймовірностей та 

математичної статистики, оволодіння необхідним математичним апаратом який 

застосовується в побудові та дослідженні математичних моделей економіки, фінансового 

менеджменту, маркетингу.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні математичні моделі теорії 

імовірності, методи їх застосування до обробки статистичної інформації. 

Міждисциплінарні зв’язки: вища математика, інформатика та ін. 

Базується на знаннях шкільного курсу математики та курсу вищої математики. 

Забезпечує вивчення наступних фундаментальних та професійно орієнтованих курсів, таких 

як гроші та кредит, основи теорії систем, фінансовій аналіз, фінансовий ринок, страхування, 

інвестування та інш.  

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Поняття і моделі теорії ймовірностей. 

2. Дискретні та безперервні випадкові величини. 

3. Збір та обробка статистичної інформації . 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни  “Теорія ймовірностей і математична 

статистика” полягає в оволодінні студентами основами теорії ймовірностей та математичної 

статистики, знання яких необхідні для математичного осмислення, побудови математичних 

моделей та розв’язання задач, що виникають в різних галузях техніки та економіки, 

включаючи задачі організації економіки, фінансової діяльності, маркетингу. Прищепити 

навички поглибленого ймовірностно-статистичного дослідження прикладних задач. Навчити 

студентів самостійно працювати з навчальною та спеціальною літературою з теорії 

ймовірностей та її прикладних застосувань, самостійно здобувати необхідні для практики 

знання. 

Дати необхідну математичну підготовку та знання для вивчення предметів по 

спеціальності. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  “Теорія ймовірностей і математична 

статистика”  полягають у наступному: 

 знайомство з поняттям випадкової події та її ймовірності; 

 знайомство з поняттям випадкової величини, законів розподілу випадкових 

величин; 

 знайомство з поняттям вибірки, оцінки параметрів розподілу генеральної 

сукупності; 

 знайомство з поняттям статистичної гіпотези, критеріїв подібності та згоди; 

 знайомство з елементами кореляційного аналізу. 
 

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття,  самостійна робота. 

 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: основні методи розв’язування задач з теорії ймовірностей і математичної 

статистики, можливості їх застосовування при розв’язанні задач економічного аналізу, 

фінансового менеджменту, маркетингу. 
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вміти: користуватись апаратом теорії ймовірностей і математичної статистики при 

розв’язанні задач планування та прогнозування в економіці, фінансах, маркетингу,  

застосовувати одержані з теорії ймовірностей і математичної статистики знання при 

побудові математичних моделей та їх комп’ютерній реалізації. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити  ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Поняття і моделі теорії ймовірностей 

Тема 1.  Основні поняття  теорії ймовірностей. Властивості ймовірності. Використання 

комбінаторіки до знаходження ймовірності. 

Тема 2.  Алгебра подій.  Знаходження ймовірності з використанням теорем про 

ймовірність суми і добутку подій.  

Тема 3.  Формули повної ймовірності. Формули Бейєса. Повторення випробувань. 

Випробування за схемою Бернуллі. 

 

Змістовий модуль 2.  Дискретні та безперервні випадкові величини. Системи 

випадкових величин. Випадкові функції. 

Тема 4.  Дискретні та безперервні випадкові величини. Числові характеристики 

випадкових величин.  

Тема 5.  Основні закони розподілу випадкових величин.  

Тема 6.  Системи випадкових величин. Випадкові функції. Потоки подій. 

 

Змістовий модуль 3. Збір та обробка статистичної інформації . 

Тема 7.  Способи та методики отримання статистичних даних. Оцінка вірогідності 

даних. Первинна обробка та групування статистичних даних.  

Тема 8.  Методи математичного опису статистичних даних. Статистичне оцінювання 

параметрів генеральної сукупності. Перевірка статистичних гіпотез.  

Тема 9.  Кореляційно-регресійний аналіз.  

Тема 10. Статистичне оцінювання динамічних рядів.  

 
3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: «Высшая 

школа», 1977. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: «Высшая школа», 1975. 

3. Коваленко И.Н., Филлипова А.А. Теория вероятностей и математическая статистика. - 

М.: «Высшая школа», 1973. 

4. Зайцев Е.П. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с 

индивидуальными заданиями и решениями типовых вариантов./Учебно-методическое 

пособие. – Кременчуг: Изд-во „Кременчуг”, 2005. – 484 с. 

 

Допоміжна  

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Физматгиз, 1963. 

2. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. – М.: Физматгиз, 1961.  

3. Гурский Е.М. Теория вероятностей с элементами математической статистики.– М.: 

Высш. шк., 1971. 

4. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорій ймовірностей із елементами математичної 

статистики. – К.: УМК ВО, 1991. 
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5. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Практикум з курсу «Теорія ймовірностей і 

математична статистика». – К.: КІНГ, 1991. 

6.  Болдин М.В. и др. Методические указания к практическим занятиям по 

математической статистике. М.: МАИ, 1988.  

7. Боровков А.А. Математическая статистика. М.: Наука, 1984. 

8. Ватутин В.А. и др. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах. М.: 

Агар, 2003. 

9. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика. М.: Высшая школа, 1984. 

10. Кибзун А.И. и др. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах. М.: 

Физматлит, 2002. 

11. Кочетков Е.С. Метод наименьших квадратов. М.: МАИ, 1993.  

12. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Наука, 1979. 

13. Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. М.: 

Наука, 1982. 

14. Ширяев А.Н. Вероятность. — М.: Наука, 1989. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Теорія ймовірностей і 

математична статистика” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль:  іспит.  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні роботи. Мета контрольних 

робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів за кредитно - 

модульною системою.  

Підсумковим контролем є екзамен з навчальної дисципліни. Екзаменаційні білети 

складаються з теоретичних та практичних завдань. 




