
 

 

1. ВСТУП 

 

Предметом навчальної дисципліни «Математична статистика» є математична статистика, 

статистичні гіпотези, статистичні критерії.  

Мета навчальної дисципліни – надання студентам ґрунтовних знань з математичної 

статистики достатніх для подальшого набуття ними професійних знань у прикладних 

науках, що безпосередньо або частково використовують теоретико-ймовірнісні методи. 

Завдання дисципліни: вивчення основ теорії математична статистики, оволодіння 

основними поняттями, фактами і методами математичної статистики, сформувати основи 

теоретико-ймовірнісного мислення, навчитися застосовувати методи математичної статистики 

для розв'язання прикладних задач.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

  знати:   означення емпіричної функції розподілу, емпіричні (вибіркові) значення 

параметрів розподілу, методи побудови оцінок; метод моментів, метод максимальної 

правдоподібності та особливості їх використання; означення і властивості коваріаційної 

матриці випадкового вектора,  означення і властивості гауссових випадкових векторів, теореми 

про некоррельованість і незалежність компонент гауссового вектора та розподіли, пов'язані з 

нормальним розподілом, довірчі інтервали для математичного сподівання a та дисперсії 
2
  у 

нормальної вибірки; визначення статистичного критерію, критичної множини, помилки 

першого та другого роду, рівня значущості критерію, функції потужності критерію, критерії 

згоди, основні параметричні та непараметричні критерії для перевірки гіпотез про розподіл 

випадкової величини чи його параметри ( 2 , Колмогорова, критерій знаків, критерій 

Вілкоксона);  

вміти: знаходити оцінки для параметрів розподілу та визначати їх властивості; 

використовувати критерії 2 , Колмогорова, критерій знаків, критерій Вілкоксона для перевірки 

статистичних гіпотез. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

  Змістовий модуль 1. Оцінювання параметрів розподілу. Гауссові випадкові вектори 

та розподіли математичної статистики, пов'язані з нормальним розподілом. 

  Тема 1. Задачі математичної статистики та задача оцінювання параметрів розподілу. 

Основні задачі математичної статистики. Постановка задачі оцінювання параметрів 

розподілу. Незміщенні та конзистентні оцінки параметрів. Приклади. Оцінки мінімальной 

дисперсії. Нерівність Крамера-Рао, наслідки. Емпірична функція розподілу та емпіричні 

(вибіркові) значення параметрів. 

 Тема 2. Методи побудови оцінок параметрів розподілу. 

Методи побудови оцінок: метод моментов, метод максимальної правдоподібності, 

приклади та особливості використання. Властивості оцінок, отриманих за методом 

максимальної правдоподібності. 

Тема 3. Гауссові випадкові вектори. 

Коваріаційна матриця випадкового вектора. Гауссові випадкові вектори: означення, 

властивості. Характеристична функція випадкового вектора, гауссового випадкового 

вектора, ортогональне перетворення гауссового вектора. Теореми про некоррельованість і 

незалежність компонент гауссового вектора.  

Тема 4. Розподіли математичної статистики, пов'язані з нормальним розподілом. 

Основні розподіли математичної статистики, пов'язані з нормальним розподілом : 

Стьюдента,  Пірсона ( 2 ), Фішера. Нормальна вибірка: теорема про розподіл  вектора 
2( , )s . Довірчі інтервали для математичного сподівання a та дисперсії 

2
.   
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  Змістовий модуль 2. Перевірка статистичних гіпотез. Статистичні критерії. 

Тема 1. Основні визначення та поняття. 
Задача перевірки статистичних статистичних гіпотез, нульова статистична гіпотеза, 

статистичний критерій, принципи побудови статистичних критеріїв. Критична множина та 

помилки першого та другого роду, рівень значущості критерія. 

Тема 2. Перевірка гіпотез про параметри нормального розподілу. 
Критерій Стьюдента для перевірки гіпотези про рівність середнього нормативу та  про 

рівність середніх у двох вибірках. Критерій для перевірки гіпотези про рівність дисперсії 

нормативу та  про рівність дисперсій у двох вибірках. 

Тема 3. Статистичні критерії про розподіл випадкової величини чи його властивості 

Критерії згоди. Критерій 2 (гіпотетичний розподіл не залежить від невідомих параметрів, 

гіпотетичний розподіл  залежить від невідомих параметрів). Критерій 2  як критерій 

незалежності. Непараметричні критерії: критерій А.Н. Колмогорова, критерій знаків, 

критерій Вілкоксона  - методика використання та особливості застосування. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен (6-й семестр). 

 
5. Засоби діагностики успішності навчання – самостійна робота, модульна робота, 

екзамен. 


