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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Теорія ймовірностей та математична 
статистика 

Викладач (-і)  
Контактний телефон викладача  
E-mail викладача  
Формат дисципліни Очна, заочна 
Обсяг дисципліни 90 годин, 3 кредити ЄКТС 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Згідно розкладу 
2. Анотація до навчальної дисципліни 

Вивчення курсу  полягає в опануванні основних принципів та інструментарію імовірнісно-
статистичного  апарату,  який  використовується  для  розв’язування  економічних задач, 
математичних методів систематизації, опрацювання та застосування статистичних даних для 
наукових та практичних висновків. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних 

навичок з основ  імовірнісно-статистичного  апарату,  основних  методів  кількісного  
вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад 
математичної  статистики,  яка  використовується  під  час  планування,  організації  та 
управління виробництвом, оцінювання якості продукції, системного аналізу економічних 
структур та технологічних процесів. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності 
ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Спеціальні компетентності 
СК 3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних відносин 
та моделей економічного розвитку. 

5. Програмні результати навчання 
РН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати. 
РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів 
міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку. 
РН 12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та 
порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 
функціонування. 
РН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 
перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 
сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі. 
РН 14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації 
міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 
РН 18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння 
категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та 
розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових 
зв’язків. 
РН 24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, 
економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 
кон’юнктури світових ринків. 
РН 25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та 
заходи з адаптації до змін міжнародного середовища. 

6. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 



Вид заняття  Загальна кількість годин  
Лекції 12 
семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 
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292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Другий Вибірковий 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція Заняття самостійна 
робота 

Тема 1. Основи теорії ймовірностей. 2 2 10 
Тема 2. Випадкові величини та одновимірні 
розподіли ймовірностей. 

2 2 10 

Тема 3. Багатовимірні розподіли 
ймовірностей. 

2 2 10 

Тема 4. Теорія вибірок. Гранична теорема. 2 4 10 
Тема 5. Тестування гіпотез. 2 4 10 
Тема 6. Класична лінійна регресія. 2 4 10 

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/залікова 

робота 50 балів /50 балів. 
 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 
виконати зазначене завдання (див. 
календарний план). Завдання має бути 
виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність 
запропонованого вами підходу. Завдання 
повинно бути присутнє на семінарі із 
відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів.  
Термін виконання завдання обмежується 
терміном розгляду теми на практичному 
занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів   
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Залікова робота 
8. Політика курсу 

Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 
до написання залікової роботи.  
Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи.  



9.Рекомендована література 
1. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін O.K. Теорія ймовірностей та 

математична статистика. 5-те видання. —Київ: Центр учбової літератури, 2010. − 424 с. 
2. Задачи и упражнения по теории вероятностей: Учеб. пособие для студ. втузов 

/ Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. —5-е изд., испр. —М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
− 448 с. 

3. Каніовська І. Ю. Теорія ймовірностей у прикладах і задачах. −К.: Політехніка 
НТУУ КПІ, 2004. −154 c. 

4. Лавренчук В.П. Математика для економістів: теорія та застування. Теорія 
ймовірностей та математична статистика / В.П. Лавренчук, О.С. Кондур, Т.І. Готинчан, В.С. 
Дронь. − Чернівці: ЧНУ 2012р. –216с.  

5. Лавренчук В.П. Математика для економістів: теорія та застування. Підручник 
/ В.П. Лавренчук, О.С. Кондур, Т.І. Готинчан, В.С. Дронь. − К: Кондор, 2007. –596 с.–бібл. 

6. Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / П.С. 
Сеньо. − Київ : Знання, 2007. − 556 c.–бібл. 

7. Соловко Я. Т. Теорія ймовірностей та математична статистика (конспект 
лекцій + тести) : навчальний посібник / Я.Т. Соловко, П.Г. Остафійчук, О.З. Гарпуль, С.А. 
Войтик. − Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. − 152 c. 

 
 

Викладач _________________________ 


