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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма – Економічна кібернетика 

Загальний обсяг дисципліни –  5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – обов’язкова  

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 

Курс – 2; семестр – 3; вид підсумкового контролю – екзамен 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: евристичний метод, інтерактивні методи, пояснювально-ілюстративний 

метод, репродуктивний метод, аналітико-синтетичний метод, метод e-learning. 

Форми навчання: денна, дистанційна 
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Денна 2 3 5/150 50 24 - 26 - 100 - - + 

2. Викладачі 

Тарас Війчук кандидат фізико-математичних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − формування системи теоретичних знань і практичних 

навичок з основ імовірнісно-статистичного апарату, вмінь працювати з основними 

ймовірносними моделями, опанування основними методами математичної статистики.  
2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» 

студент повинен: 

Знати: 

— основні поняття, аксіоми, формули та теореми теорії ймовірностей; 

— основні закони розподілу дискретних та неперервних випадкових величин,їх головні 

характеристики; 

— завдання математичної статистики як прикладної частини теорії ймовірностей; 

— основні поняття та формули математичної статистики; 

— основні методи статистичної оцінки параметрів. 

Уміти: 

— використовувати елементи комбінаторики при розв’язанні задач теорії ймовірностей; 

користуватися теоремами теорії ймовірностей при розв’язанні конкретних задач теорії 

ймовірностей; 

— використовувати статистичні методи при обробці емпіричних результатів;застосовувати 

теоретичні знання для розв’язання прикладних задач. 
 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 



загальні компетентності: 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

фахові компетентності: 

– здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових 

відносин. 

Програмні результати навчання: 

–здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 

– здатність застосовувати інструментарій сучасного програмного забезпечення для 

розв’язування економічних задач. 
Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальної 

дисципліни «Вища математика». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Статистика», «Економетрика», «Моделювання економіки». 

4. Програма дисципліни. 

Розділ 1. Основні поняття теорії ймовірностей, випадкові події 

Предмет, завдання та значення дисципліни «Теорія ймовірностей та математична 

статистика».Класифікація подій. Операції над подіями. Визначення ймовірності випадкової події. 

Елементи комбінаторики в теорії ймовірностей. Аксіоми теорії ймовірностей і їх наслідки. 

Геометрична ймовірність, статистична ймовірність. Залежні й незалежні випадкові події. Основні 

формули множення й додавання ймовірностей. Поняття залежності і незалежності випадкових подій. 

Умовна ймовірність та її властивості. Формули множення ймовірностей для залежних та незалежних 

випадкових подій. Формула повної ймовірності та формула Байєса. 

 
Розділ 2 . Спроби за схемою Бернуллі, випадкові величини 

Визначення повторних незалежних спроб. Формула Бернуллі для обчислення ймовірності і 

найімовірнішого числа. Локальна та інтегральна теореми Мавра-Лапласа.Формула Пуассона для 

малоймовірних випадкових подій. Одномірні випадкові величини. Визначення випадкової величини. 

Закони розподілу дискретних та неперервних випадкових величин. Функція розподілу ймовірностей 

та її властивості. Числові характеристики випадкових величин. Багатомірні випадкові величини. 

Визначення багатовимірної випадкової величини та закон її розподілу. Система двох випадкових 

величин, числові характеристики системи, коефіцієнт кореляції та його властивості. Функція 

розподілу ймовірностей і щільність ймовірностей системи. 

 

Розділ 3. Закони розподілу випадкових величин 

Основні закони розподілу дискретних випадкових величин. Визначення дискретної випадкової 

величини. Імовірна твірна функція та її властивості. Біноміальний, пуассонів, геометричний, 

гіпергеометричний, рівномірний закони розподілу, імовірні твірні функції для цих законів та їх 

числові характеристики. Основні закони розподілу неперервних випадкових величин. Визначення 

характеристичної функції та її використання в теорії ймовірностей. Нормальний закон розподілу та 

його значення в теорії ймовірностей. Розподіл хі-квадрат. Розподіл Стьюдента.  

 

Розділ 4.Математична статистика 

Генеральна та вибіркова сукупність. Вибірка. Статистичні розподіли вибірок. Гістограма і полігон 

статистичних розподілів. Числові характеристики вибірки. Емпіричні початкові і центральні 

моменти, асиметрія та ексцес. Статистична оцінка. Точкові статистичні оцінки. Інтервальні 

статистичні оцінки. Точність і надійність оцінки, визначення довірчого інтервалу. Статистична 

гіпотеза. 

 
Тематика практичних занять. 

-Елементи комбінаторики в теорії ймовірностей. 

-Основні формули множення й додавання ймовірностей.  



- Умовна ймовірність та її властивості. Формули множення ймовірностей для залежних та 

незалежних випадкових подій. 

- Формула повної ймовірності та формула Байєса. 

- Формула Бернуллі для обчислення ймовірності і найімовірнішого числа. 

- Локальна та інтегральна теореми Мавра-Лапласа. 

- Формула Пуассона для малоймовірних випадкових подій. 

- Одномірні випадкові величини.  

- Багатомірні випадкові величини.  

- Закони розподілу дискретних випадкових величин. 

- Закони розподілу неперервних випадкових величин. 

-  Вибірковий метод. Статистичні гіпотези. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК,, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення Microsoft Office, в умовах дистанційного 

навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних 

заняттях (36 балів), написання 2-ох контрольних робіт (54 бали) та захист індивідуального 

завдання (10 балів) 

 
Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Відповіді на 

практичних 

заняттях 

Контрольні 

роботи 
Індивід. завдання Сума Екзамен 

36 2*27б.=54б 10 100*0,6 100*0,4 

 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 36 балів за 

дванадцять усних відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3 

бали. Індивідуальне завдання передбачає виконання презентації або написання реферату за 

запропонованою тематикою. 

Контрольні роботи проводяться на заняттях і передбачають питання з  предмету різного 

ступеня складності. 

Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є екзамен. 

Екзаменаційна оцінка складається з: відповіді на питання екзаменаційного білету (max = 100 

балів) та коефіцієнту погодження – 0,4, тобто максимально можлива сума балів отриманих 

на екзамені становить 40 балів (100 × 0,4 = 40).  

Отже, сумарна кількість балів з дисципліни загалом становить 100 балів, із яких 

максимум 60 балів – поточна успішність та 40 – екзаменаційна.  

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням 

за стобальною шкалою. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, 

національною і ЄКТС. 
7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з 

навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Базова 



 


	Програмні результати навчання:

