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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Прикладні задачі математичної статистики” складена 

відповідно до освітньо-професійної  програми підготовки  

 

_________________магістр________________________  
                                   (назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності ____113  Прикладна математика_________ 

 

спеціалізації __________________________________ 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є  надання  знань та застосувань з наступних 

розділів прикладної математичної статистики: дисперсійний аналіз, множинний 

регресійний аналіз, аналіз часових рядів,  
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  

– вивчення методів та застосування  однофакторного та двофакторного 

дисперсійного аналізу  

– вивчення методів та застосування множинного  регресійного аналізу, аналізу 

часових рядів. 

 

 

1.3. Кількість кредитів  – 6 
 

         1.4. Загальна кількість годин  – 180 

 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

                     1-й 
йй –й6-й 

-й 

Семестр 

       1-й -й 

Лекції 

                           32 год. год. 

Практичні, семінарські заняття 

                          32 год. год. 

Лабораторні заняття 

год. год. 

Самостійна робота 

                           116 
годггод.год. 

год. 

                                         у тому числі індивідуальні завдання 

                                                                   45 год. 
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1.6. Заплановані результати навчання. 

 

Студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

Знати: 

1. Моделі однофакторного та двофакторного дисперсійного аналізу 

2. Множинну лінійну модель регресії, оцінювання параметрів та перевірку моделі 

на адекватність 

3. Частинний коефіцієнт кореляції та його оцінювання за вибірками 

4. Основні компоненти часового ряду 

5. Основні статистичні критерії перевірки випадковості часового ряду 

6. Методи виділення невипадкової компоненти часового ряду: метод найменших 

квадратів, метод гармонічного аналізу циклічної компоненти 

7. Метод ковзного середнього виділення тренду та сезонної компоненти часового 

ряду 

8.  Експоненціальне згладжування часового ряду та його застосування для побудови 

прогнозу 

9. Автокореляційну функцію часового ряду та її оцінку 
 

Вміти:               
1. Розв’язувати задачі однофакторного та двофакторного дисперсійного аналізу 

2. За вибірковими даними оцінювати параметри лінійної множинної регресійної 

моделі  

3. Будувати довірчі інтервали для параметрів лінійної множинної регресійної моделі 

та для відповідної функції регресії 

4. Оцінювати частинний коефіцієнт кореляції за вибіркою та перевіряти його 

статистичну значущість 

5. Перевіряти випадковість часового ряду 

6. Виділяти невипадкову компоненту часового ряду за допомогою методу 

найменших квадратів.  

7. Виділяти циклічну компоненту за допомогою гармонічного аналізу 

8. Виділяти трендову та періодичні компоненти за допомоги методу ковзного 

середнього 

9. Застосовувати метод ковзного середнього для виділення тренду та сезонної 

компоненти 

10. Будувати прогноз  часового ряду  за допомогою методу експоненціального 

згладжування 

11. Оцінювати автокореляційну функцію часового ряду.  

 

                 2.  Тематичний план навчальної дисципліни. 

 

Розділ 1. Дисперсійний аналіз. Множинна лінійна регресія 

Тема 1.  Однофакторний дисперсійний аналіз..   

 

Постановка задачі  однофакторного дисперсійного аналізу. Перевірка гіпотези про вплив 

фактору на ознаку.  Побудова довірчих інтервалів. 

 

Тема 2. Двофакторний дисперсійний аналіз 

 

Постановка задачі двофакторного дисперсійного аналізу. Перевірка гіпотез про вплив 

факторів на ознаку та про взаємодію факторів. 

 

Тема 3. Множинна лінійна регресія. Метод найменших квадратів оцінки параметрів 

множинної лінійної регресії 
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Функція регресії. Лінійна регресійна модель. Оцінювання параметрів цієї моделі методом 

найменших квадратів.  

 

Тема 4. Довірчі інтервали для параметрів множинної лінійної регресійної моделі. 

 

Розподіл та властивості точкових оцінок, побудованих за допомоги методу найменших 

квадратів. Побудова довірчих інтервалів для параметрів моделі, для дисперсії залишків.  

 

Тема 5.  Довірчій інтервал для функції множинної лінійної регресії. Перевірка рівняння 

регресії на адекватність 

 

Побудова довірчого  інтервалу для функції множинної лінійної регресії. Коефіцієнт 

детермінації, його властивості, оцінювання. Правила перевірки рівняння множинної 

регресії на адекватність 

 

Тема 6. Частинний коефіцієнт кореляції.  

 

Означення та обчислювання частинного коефіцієнту кореляції. Оцінювання  

частинного коефіцієнту кореляції. Перевірка  статистичної значущості частинного 

коефіцієнту кореляції. 

 

Розділ 2. Аналіз часових рядів 

 

Тема 7.  Основні задачі аналізу часових рядів.  

 

  Поняття часового ряду , його компоненти.  Приклади часових рядів. 

 

Тема 8.  Критерії перевірки випадковості часового ряду.  

 

Критерій, що ґрунтується на екстремальних точках. Критерій фаз. Критерій знаків. 

 

Тема 9.  Виділення невипадкової компоненти часового ряду методом найменших 

квадратів.  

 

Лінійний та поліноміальний тренд. Застосування гармонічного аналізу для побудови 

періодичної компоненти ряду. Перевірка рівняння тренду на адекватність 

 

Тема 10.  Виділення тренду та сезонної компоненти  часового ряду методом ковзного 

середнього 

 

Тема 11. Експоненціальне згладжування часового ряду. 

 

Оператор експоненціального згладжування та його властивості. Оператор кратного 

експоненціального згладжування . Прогнозування часових рядів за допомогою 

експоненціального згладжування.  

 

Тема 12.  Автокореляційна функція часового ряду. 

 

Стаціонарні часові ряди. Оцінювання авто кореляційної функції часового ряду. Частинна 

автокореляційна функція. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср  л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1.  Дисперсійний аналіз. Множинна лінійна регресія 

Тема 1. 

Однофакторний 

дисперсійний аналіз 

 

11 

 

3 

 

3 

   

5 

      

Тема 2.  

Двофакторний 

дисперсійний аналіз 

 

11 

 

3 

 

3 

   

5 

      

Тема 3. Множинна 

лінійна регресія. 

Метод найменших 

квадратів оцінки 

параметрів множинної 

лінійної регресії 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

5 

      

Тема 4.  Довірчі 

інтервали для 

параметрів множинної 

лінійної регресійної 

моделі. 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

3 

   

 

5 

      

Тема 5.   Довірчій 

інтервал для функції 

множинної лінійної 

регресії. Перевірка 

рівняння регресії на 

адекватність 

 

 

 

11 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

   

 

 

   5 

      

Тема 6. Частинний 

коефіцієнт кореляції. 

9 2 2     5       

Перше індивідуальне 

домашнє завдання 

«Однофакторний 

дисперсійний аналіз. 

Двофакторний 

дисперсійний аналіз. 

 Множинна лінійна 

регресія» 

 

30 

     

30 

      

Разом за розділом 1 92 16 16   60       

Розділ 2.  Аналіз часових рядів. 

Тема 7 Основні задачі 

аналізу часових рядів. 

Приклади часових  

рядів 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

  2 

   

 

  8 

      

Тема 8 Критерії 

перевірки 

випадковості часового 

ряду 

 

18 

 

4 

 

4 

   

 10 
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Тема 9. Виділення 

невипадкової 

компоненти часового 

ряду методом 

найменших квадратів. 

 Т 

 

 

 

 13 

 

 

 

 4 

 

 

 

  4 

   

 

 

  5 

      

Тема 10. Виділення 

тренду та сезонної 

компоненти  часового 

ряду методом 

ковзного середнього. 
  

 

 

9 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

  5 

      

Тема 11. 

Експоненціальне 

згладжування 

часового ряду.  

 

  9 

 

 2 

 

 2 

   

  5 

      

Друге індивідуальне 

домашнє завдання 

«Виділення 

невипадкової 

компоненти часового 

ряду методом 

найменших квадратів. 

Виділення тренду та 

сезонної компоненти  

часового ряду 

методом ковзного 

середнього. 

Експоненціальне 

згладжування 

часового ряду» 

 

 

 15 

     

 

  15 

      

Тема 12. 

Автокореляційна 

функція часового 

ряду. 

 

12 

 

2 

 

2 

   

8 

      

 Р

Разом за розділом  2 

88 16 16   56       

 У

Всього годин 

 180 32 32   116       

 

 

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Однофакторний дисперсійний аналіз.   3 

2 Двофакторний дисперсійний аналіз 3 

3  Множинна лінійна регресія. Метод найменших квадратів оцінки 

параметрів множинної лінійної регресії 

2 

4 Довірчі інтервали для параметрів множинної лінійної регресійної 3 
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моделі 

5 Довірчій інтервал для функції множинної лінійної регресії. 

Перевірка рівняння регресії на адекватність. 

3 

6 Частинний коефіцієнт кореляції.  2 

7  Критерії перевірки випадковості часового ряду 4 

8 Контрольна робота 2 

9 Виділення невипадкової компоненти часового ряду методом 

найменших квадратів. 

4 

10 Виділення тренду та сезонної компоненти  часового ряду методом 

ковзного середнього. 

2 

11 Експоненціальне згладжування часового ряду 2 

12 Автокореляційна функція часового ряду  2 

 Разом          32 
 
5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Види , зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виконання домашніх завдань за розділом «Дисперсійний аналіз. 

Множинна лінійна регресія» 

30 

2 Виконання домашніх завдань за розділом  

«Аналіз часових рядів» 

41 

3 Виконання  першого індивідуального завдання з тем 
«Однофакторний дисперсійний 
аналіз», «Двофакторний 
дисперсійний аналіз», «Множинна 
регресія» 
 

30 

4 Виконання  другого індивідуального завдання з тем 
«Виділення невипадкової  
компоненти часового ряду 
методом найменших квадратів», 

«Виділення тренду та сезонної 
компоненти  часового ряду 
методом ковзного середнього», 
«Експоненціальне 
згладжування часового ряду» 

 

15 

 Разом  116 
 
 

6. Індивідуальні завдання 
Комплексне індивідуальне завдання з таких тем: 

 
1. Однофакторний дисперсійний аналіз 
2. Двофакторний дисперсійний аналіз 
3. Множинна регресія 
4. Виділення невипадкової компоненти часового 

ряду методом найменших квадратів 
5. Виділення тренду та сезонної компоненти  

часового ряду методом ковзного середнього 
6. Експоненціальне згладжування часового ряду.  

 
 

7. Методи навчання  
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Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ Google Meet або Zoom).  

                                                     
                                                  8. Методи контролю 
 
– Перевірка виконання домашніх завдань 
 
– Перевірка індивідуальних завдань 
 
– Перевірка контрольної роботи 
 
–  Перевірка ІДЗ 
 
– Проведення іспиту. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

 
Екзамен 

(залікова 

робота) 

 
 

 
Сума 

 

 
 

Розділ 1 

 

 
 

Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

 
 

Індивідуальне 

завдання 

 

 
 

Разом 

Т1–Т6 
Т2 

Т7–Т12 
Т4 

           

10 10             10               30 60 40 100 

Т1, Т2 …  – теми розділів. 
 

 

                                                          Шкала  оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 

обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, 

якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з 

декількома незначними помилками, або з однією – двома 

значними помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1–49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять 

грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу 

не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних 

завдань, робота, що потребує повної переробки  

 
 

10. Рекомендована література 
Основна література 

1. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов: В 2-х томах. 2-

е изд., испр..–Т. 1: Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятнгостей и 

прикладная статистика.–М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001.–656 с. 

2. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов: В 2-х томах. 2-

е изд., испр..–Т. 2: Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Основы эконометрики.–М.: 

Юнити–ДАНА, 2001.–432 с. 
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