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Основи теорії випадкових процесів  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

● Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої 
освіти 

Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 11 Математика та статистика 

Спеціальність 111 Математика 

Освітня 
програма 

Страхова та фінансова математика 

Статус 
дисципліни 

Нормативна 

Форма 
навчання 

очна(денна)  

Рік 
підготовки, 
семестр 

4 курс бакалавріат, осінній семестр 

Обсяг 
дисципліни 

5 кредитів/150 годин (54 годин – лекції, 36 години – практичні, 60 годин – СРС) 

Семестровий 
контроль/ 
контрольні 
заходи 

Екзамен/модульна контрольна робота, домашня контрольна робота, курсова робота 

Розклад 
занять 

на тиждень: лекції –3 год., практичні – 2 год. 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx 

Мова 
викладання 

Українська або Англійська (якщо всі студенти мають сертифікат рівня не менше 

В2 або його аналогу та мають бажання отримати курс англійською мовою).   

Інформація 
про  
керівника 
курсу / 
викладачів 

Лектор: д.ф.-м.н., проф. А.Ю.Пилипенко 

Pilipenko.ay@gmail.com 

Практичні / Семінарські: д.ф.-м.н., проф. А.Ю.Пилипенко 

Pilipenko.ay@gmail.com 

Розміщення 
курсу 

https://us04web.zoom.us/j/3254950308?pwd=NTdJNTdwcGNvVG1RK0xVWGZWN0I

vZz09 

 

● Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Цей курс призначений для знайомства з основними поняттями теорії випадкових процесів на 

прикладі процесу броунівського руху, процесу Пуассона, стаціонарних процесів, і т.д. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти знаходити математичні 

сподівання, дисперсії, коваріації, розподіли різноманітних функціоналів від випадкових процесів, а 

також застосовувати одержані навички при розв’язку задач страхової і фінансової математики, 

медицини, прогнозування та інших галузях науки та техніки.   

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx
https://us04web.zoom.us/j/3254950308?pwd=NTdJNTdwcGNvVG1RK0xVWGZWN0IvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3254950308?pwd=NTdJNTdwcGNvVG1RK0xVWGZWN0IvZz09


Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей: 

Загальні компетентності 

  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1). 

Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності (ЗК3). 

Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК7). 

Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел (ЗК8). 

Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК9). 

Здатність працювати автономно (ЗК12).  

Фахові компетентності 

 Здатність формулювати проблеми математично та в символьній формі з метою 

спрощення їхнього аналізу й розв’язання (ФК1). 

Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, 

придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати 

математичні міркування інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої задачі 

(ФК2). 

Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у 

математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також 

розташовувати їх у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї 

від деталей і технічних викладок (ФК3). 

Здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і 

відрізняти правдоподібні аргументи від формально бездоганних (ФК4). 

Здатність розробляти і досліджувати математичні моделі явищ, процесів та 

систем (ФК6). 

Здатність математичними методами оцінювати ризики в тих предметних 

областях, де проводяться дослідження (ФК11). 

Здатність демонструвати математичну грамотність, послідовно пояснити 

іншим математичні теорії або їх складові частини, взаємозв’язок та 

відмінність між ними, навести приклади застосувань у природничих науках 

(ФК14).  

Програмними результатами навчання є наступні: 

 Пояснювати математичні концепції мовою, зрозумілою для нефахівців у 

галузі математики (РН7). 

Розв’язувати задачі придатними математичними методами, перевіряти умови 

виконання математичних тверджень, коректно переносити умови та 

твердження на нові класи об’єктів, знаходити й аналізувати відповідності між 

поставленою задачею й відомими моделями (РН10). 

Розв’язувати конкретні математичні задачі, які сформульовано у 

формалізованому вигляді; здійснювати базові перетворення математичних 

моделей (РН11). 

Знати теоретичні основи і застосовувати основні методи теорії ймовірностей, 

теорії випадкових процесів і математичної статистики для дослідження 

випадкових явищ, перевірки гіпотез, обробки реальних даних та аналізу 

тривалих випадкових явищ (РН17). 
Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, 

відмінних від математики. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Пререквізити: Дисципліна «Основи теорії випадкових процесів» викладається в першому 

семестрі четвертого курсу підготовки бакалаврів і базується на знаннях, отриманих при вивченні 

дисциплін «Математичний аналіз», «Лінійна алгебра», «Теорія ймовірностей», «Диференціальні 

рівняння», «Основи математичної статистики», які вивчаються на бакалаврському рівні вищої 

освіти за освітньою програмою «Страхова та фінансова математика».  



Постреквізити: «Основи теорії випадкових процесів» передує освітнім компонентам  

«Лінійний регресійний аналіз», «Основні математичні моделі процесів ризику», «Ланцюги та 

процеси Маркова», «Наукова робота за темою магістерської дисертації», «Практика» і вивченню 

вибіркових дисциплін «Методи Монте-Карло», «Комп‘ютерна статистика», «Стохастичні 

диференціальні рівняння та їх застосування», «Процеси Леві у моделях фінансової математики». 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Вступ в теорію випадкових процесів 

Тема 1.1. Означення випадкового процесу. Скінченновимірні розподіли. Приклади 

випадкових процесів. Числові характеристики. 

Тема 1.2. Вінерів процес. 

Тема 1.3. Пуассоновий процес. 

Розділ 2. Випадкові величини та вектора 

Тема 2.1. Розподіл функцій від випадкових величин та векторів 

Тема 2.2. Умовні розподіли та умовні математичні сподівання 

Тема 2.3. Умовні розподіли та умовні математичні сподівання 

Тема 2.4. Характеристичні функції 

Розділ 3.  Слабка збіжність випадкових величин 

Тема 3.1. Характеристичні функції та слабка збіжність випадкових величин 

Тема 3.2.  Центральна гранична теорема та її узагальнення 

Тема 3.3. Гранична теорема Пуассона та її узагальнення 

Розділ 4.  Принцип інваріантності 

Тема 4.1. Випадкові блукання. Принцип відбиття, розподіл максимуму. Закон арксінуса 

Тема 4.2. Теорема Донскера та наслідки з неї 

Розділ 5.  L_2 теорія випадкових процесів 

Тема 5.1. Неперервність в середньому квадратичному 

Тема 5.2. Диференційованість та інтегрованість в середньому квадратичному 

Розділ 6.  Стаціонарні в широкому сенсі випадкові послідовності та процеси 

Тема 6.1. Означення стаціонарності в широкому та вузькому сенсі 

Тема 6.2. Спектральна міра. Теореми Бохнера та Герглотца  

Тема 6.3. Ортогональна випадкова міра та стохастичні інтеграли 

Тема 6.4. Спектральне зображення 

Тема 6.5. Стаціонарні розв’язки рекурентних рівнянь 

Тема 6.6. Розв’язок задач прогнозу, інтерполяції та фільтрації 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основна 

1. Карташов М.В. Імовірність, процеси, статистика. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2007. 

– 494 с.  

2. Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1990. – 

168 с. 

3. Д.В. Гусак, О.Г. Кукуш, О.М. Кулик, Ю.С. Мішура, А.Ю. Пилипенко Збірник задач з теорії 

випадкових процесів та її застосувань. –  К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2008. – 398 с. 

Додаткова 

4. Feller, W. (2008). An introduction to probability theory and its applications, vol 1, 2. John Wiley 

& Sons.   

5. A.N. Shiryaev. Probability (Graduate Texts in Mathematics): Springer; 2nd edition, 1995. 



6. Gut, A. (2005). Probability: a graduate course (Vol. 200, No. 5). New York: Springer. 

7. Gut, A. (2009). An intermediate course in Probability. Springer 

8. Doob, J. L.(1953). Stochastic processes. New York: Wiley. 

 

● Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

№ 

з/п 

Назва теми лекції/практичного заняття та перелік основних питань 

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Означення випадкового процесу. Скінченновимірні розподіли. Приклади випадкових 

процесів. Числові характеристики. 

Рекомендована література: [1]-[3]. 

2 Вінерів процес. 

Рекомендована література: [1]-[3]. 

3 Пуассоновий процес. 

Рекомендована література: [3,7] 

4 Розподіл функцій від випадкових величин та векторів 

Рекомендована література: [3,7] 

5-6 Умовні розподіли та умовні математичні сподівання 

Рекомендована література: [2,3,7] 

7-8 Умовні розподіли та умовні математичні сподівання 

Рекомендована література: [2,3,5,6,7] 

9 Характеристичні функції 

Рекомендована література: [1, 7] 

10-11 Слабка збіжність випадкових величин 

Рекомендована література: [2,7] 

12 Тема 3.1. Характеристичні функції та слабка збіжність випадкових величин 

Рекомендована література: [3,5,6,7] 

13 Центральна гранична теорема та її узагальнення. Гранична теорема Пуассона та її 

узагальнення 

Рекомендована література: [3,5,7] 

14-15 Принцип інваріантності Випадкові блукання. Принцип відбиття, розподіл максимуму. 

Закон арксінуса 

Рекомендована література: [3,4] 

16 Теорема Донскера та наслідки з неї 

Рекомендована література: [3,4] 

17 L_2 теорія випадкових процесів. Неперервність в середньому квадратичному 

Рекомендована література: [3,5] 

18 Диференційованість та інтегрованість в середньому квадратичному 

Рекомендована література: [3,5] 

19 Стаціонарні в широкому сенсі випадкові послідовності та процеси 

Рекомендована література: [2,3,5] 

20 Означення стаціонарності в широкому та вузькому сенсі. Спектральна міра. Теореми 

Бохнера та Герглотца 

Рекомендована література: [2,3,5] 

21 Ортогональна випадкова міра та стохастичні інтеграли 

Рекомендована література: [2,3,5] 

22 Спектральне зображення. Стаціонарні розв’язки рекурентних рівнянь 

Рекомендована література: [2,3,5] 

23-24 Розв’язок задач прогнозу, інтерполяції та фільтрації 

Рекомендована література: [2,3,5 

 



6. Самостійна робота студента/аспіранта 

Вивчення дисципліни включає наступні види самостійної роботи: 

● підготовка до лекційних та практичних занять, виконання домашніх завдань;  

● виконання домашньої контрольної роботи; 

● підготовка та виконання модульної контрольної роботи; 

● підготовка презентацій доповідей; 

● підготовка до екзамену. 

  

● Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Рекомендовані методи навчання: вивчення основної та допоміжної літератури за тематикою 

лекцій, розв’язування задач на практичних заняттях та при виконанні домашніх робіт.  

Студенту рекомендується вести докладний конспект лекцій. Важливим аспектом якісного 

засвоєння матеріалу, відпрацювання методів та алгоритмів вирішення основних завдань дисципліни 

є самостійна робота. Вона містить читання літератури, огляд літератури за темою, підготовку до 

занять, виконання домашньої контрольної роботи, підготовку до МКР, ділової гри та 

заліку/екзамену.  

● правила відвідування занять (як лекцій, так і практичних/лабораторних): студент має 

відвідувати всі заняття 

● правила поведінки на заняттях: на практичне заняття студент має зробити домашню роботу 

та вивчити матеріал лекції; 

● правила призначення заохочувальних та штрафних балів: викладач може додавати 

заохочувальні бали на свій розсуд за активність студента 

● політика дедлайнів та перескладань: завдання, які здані після дедлайнів не приймаються та 

перескладання таких завдань не передбачені. 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code  

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code  

  

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Оцінка студента складається з (а) відповідей на практичних заняттях (25%), (б) контрольних 

заходах протягом семестру (25%), (в) екзамену (50%). Рейтинг за кожну складову дорівнює 

середньому арифметичному відповідних оцінок. Наприклад, якщо оцінки за практичні дорівнювали 

100%, 0%, 60%, 0%, то середня оцінка дорівнює   (100%+ 0%+ 60%+ 0%)/4=40%. В загальний 

рейтинг від практичних в цьому разі записується 40*0,25=10 балів. Якщо студент не відвідує 

практичні заняття чи контрольний захід без поважних причин, то він одержує 0 балів за ці заняття. 

Довідка про відсутність має бути доведена до викладача не більше ніж за 2 тижні після відповідного 

заняття. Невиконане вчасно домашнє завдання означає 0 балів за відповідь на занятті. Відсутність 

на занятті не позбавляє студента від відповідальності зробити домашню роботу. Викладач може 

поставити оцінку за домашню роботу замість відповіді на практичному.  

https://kpi.ua/code
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Студент допускається до екзамену, якщо він сумарно набрав не менше 50% від всіх 

оцінювальних  заходів протягом семестру. В супротивному разі студент має добрати додаткові бали. 

В цьому разі викладач має право не ставити оцінку вище ніж «Достатньо» за предмет. 

В деяких випадках викладач має право, але не зобов’язаний, запропонувати студентам оцінки 

за предмет по результатам семестрового контролю. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

●  

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

У випадку дистанційної форми навчання організація освітнього процесу здійснюється з 

застосуванням електронної пошти, Telegram, відео-конференцій в Zoom. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено професором кафедри МА та ТЙ, доктором фіз.-мат. наук, професором 

Пилипенком А.Ю. 

Ухвалено кафедрою МА та ТЙ (протокол № 16 від 08.07.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією ФМФ (протокол № 8 від 11.07.2022 р.) 


