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1. Мета навчальної дисципліни: навчити студентів основним поняттям та методам 

теорії випадкових процесів та стохастичного аналізу, ознайомити їх з класифікацією та 

основними властивостями випадкових процесів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Випадкові процеси» є 

навчити студентів основам застосування методів теорії випадкових процесів 

для розв’язання прикладних задач.   
2. Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

знати основні поняття теорії випадкових процесів (випадковий процес, 

класифікація випадкових процесів, умовні розподіли та умовні математичні 

сподівання, сепарабельні випадкові процеси, мартингали, марковські 

процеси, стохастичні інтеграли Вінера-Іто, заміна Іто, існування, єдиність, 

властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь); 

вміти застосовувати набуті теоретичні знання до розв'язування практичних 

задач з теорії випадкових процесів, стохастичного аналізу. 
  

 

3. Опис навчальної дисципліни  

3.1. Загальна інформація 
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Денна 4 7 5 150 30   30 90  екзамен 

 

 

 

3.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л п ла

б 

і

н

д 

с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Змістовий модуль 1. Сепарабельні  випадкові  процеси . Мартингали  і  

напівмартингали 
Тема 1. Означення ВП. 

Задання міри для ВП 

на основному 

ймовірнісному 

просторі (,Ft,Р). 

14 2 2   10       



Тема 2. Приклади 
випадкових процесів. 
Процес очікування. 
Процес Пуассона. 
Броунівський рух.  
Класифікація ВП. 
Сепарабельність ВП. 

22 6 6   10       

Тема 3. Означення 

мартингала і напів-

мартингала. 

Математичні моделі 

мартингалів та 

напівмартингалів. 

16 2 4   10       

Змістовий модуль 2. Дифузійні стохастичні диференціальні рівняння 
Тема 1. Вінерів 

процес. 
32 4 8   20       

Тема 2. Стохастичні 

інтеграли Вінера-

Іто. 

21 2 4   15       

Тема 3. Формула Іто 23 4 4   15       
Тема 4. Існування, 

єдиність, 

властивості розв’яз-

ків стохастичних ди-

ференціальних рів-

нянь 

22 2 2   10       

Усього годин 150 30 30   90       

 

Індивідуальне завдання для навчальної дисципліни: «Моделювання 

ризиків за допомогою ЕОМ» 

 

 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

№ Тема К-ть годин 

1 Процеси другого порядку. Стохастичний аналіз випадкових про-

цесів другого порядку. 
2 

2 Процес Пуассона та споріднені з ним процеси 4 

3 Процеси відновлення 2 

4 Мартингали та напівмартингали 4 

5 Вінерів процес та його властивості 4 

6 Марковські процеси 4 

7 Стохастичний інтеграл та його властивості 4 

8 Формула Іто 4 

9 Стохастичні диференціальні рівняння 2 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

(не передбачено програмою) 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студентів  складається з: 

1) Підготовки до практичних занять,  розв’язування задач; 

2) Підготовки до контрольних робіт; 

3) Підготовки до екзамена; 

4) Ознайомлення з такими питаннями, які недостатньо висвітлюються в 

лекціях: 
 

Тема заняття 

Завдання Література 

Означення ВП. Задання міри для ВП на 

основному ймовірнісному просторі 

(,Ft,Р). Означення випадкового процесу. 

Теорема Колмогорова. Модельні приклади. 

Особливості практичного застосування 

Ознайомлення з 

такими питаннями, 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях 

 

Приклади випадкових процесів. Процес 

очікування. Процес Пуассона. Броунів-

ський рух. Приклади випадкових процесів 

(процес очікування, пуассонівський процес, 

броунівський рух)  Особливості практичного 

застосування 

Ознайомлення з 

такими питаннями, 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях 

 

Класифікація ВП. Класифікація ВП: 

процеси з незалежними значеннями, процеси 

з незалежними приростами, гауссові ВП, 

марковські ВП, стаціонарні ВП. 

Ознайомлення з 

такими питаннями, 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях 

 

Сепарабельність ВП. Основні 
теореми про задання міри на множинах 
мінімальної сігма-алгебри. Означення сепа-
рабельності. Сепарабельні ВП. 

 

Ознайомлення з 

такими питаннями, 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях 

 

Означення мартингала і напівмар-
тингала. Математичні моделі мартингалів 
та напівмартингалів. Основні означення 
(фільтрація, узгоджений ВП, мартингал, суб-
мартингал, супермартингал). Основні тверд-
ження про мартингали. Приклади 
мартингалів. 

Зв’язок збіжностей для мартингалів. До-

поміжні мартингальні нерівності. Розклад 

Дуба-Мейєра. Зв'язок збіжностей для 

субмартингалів. Основна теорема про збіж-

ність. Граничні теореми для мартингалів. 

Збіжність рядів з незалежними членами. 

Замкнення мартингала. Умова рівномірної 

інтегровності. 

Ознайомлення з 

такими питаннями, 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях 

 

Вінерів процес. Означення вінерівського 

процесу. Неперервність, відсутність 

Ознайомлення з 

такими питаннями, 
 



обмеженої варіації, недиференційовність 

по t вінерівського процесу. Моделю-

вання на ЕОМ вінерівського процесу. 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях 

Стохастичні інтеграли Вінера-Іто. 

Основні означення. Властивості. 

Інтеграли Вінера-Іто, як функції верхньої 

межі. 

Ознайомлення з 

такими питаннями, 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях 

 

Формула Іто. Означення стохастичного 

диференціала. Заміна Іто для скалярного 

та векторного випадків. 

Ознайомлення з 

такими питаннями, 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях 

 

Існування, єдиність, властивості 

розв’язків стохастичних дифе-

ренціальних рівнянь. Поняття 

стохастичного диференціального рів-

няння. Теореми про існування та 

єдиність розв'язків. Властивості 

розв'язків стохастичного 

диференціального рівняння. Модельні 

приклади. 

Ознайомлення з 

такими питаннями, 

які недостатньо 

висвітлюються в 

лекціях  

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінювання 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
 

Для екзамену Для заліку 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 
 

82 – 89 В 
добре 

75–81 С 

69 – 74 D  
задовільно 60–68 Е 

35 – 59 Fх 

 
незадовільно 
з можливістю 
повторного 
складання 

незараховано 
з можливістю 
повторного 
складання 

0 – 34 F 

 
незадовільно 
з обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

незараховано 
з обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 



 

5. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  самостійні і контрольні роботи; 

-  тести. 

 

 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю 

1. Методи усного контролю (опитування) 

2. Методи писемного контролю (самостійні і контрольні роботи) 

3. Методи практичного оцінювання (оцінювання вміння застосовувати 

знання до розв’язування конкретних задач на практичних і 

лабораторних заняттях, оцінювання самостійної роботи студентів) 

4. Дидактичні тести  

5. Підсумковий контроль – екзамен 

 

 

 

 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1. Гихман И. И., Скороход А. В. Введение в теорию случайных 

процессов.- М.: Наука, 1965.- 656 с. 

2. Гихман И. И., Скороход А. В. Введение в теорию случайных 

процессов.- М.: Наука, 1977.- 568 с. 

3. Скороход А. В. Лекції з теорії випадкових процесів.- Київ: Либідь, 

1990.- 168 с. 

4. Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Лекцiї з теорiї стохастичного 

моделювання. Частина 1. Основи теорiї випадкових процесiв.– 

Чернiвцi: Зелена Буковина, 1999.– 296 с. 

5. Свердан М.Л., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Лекцiї з теорiї 

стохастичного моделювання. Частина 2. Стохастичнi динамiчнi 

системи зi скiнченною пiслядiєю.– Чернiвцi: Зелена Буковина, 2000.– 

560 с. 

6. Королюк В.С., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Ймовірність, статистика 

та випадкові процеси. В 3-х т. – Т.1. – Випадкові процеси. Теорія та 

комп’ютерна практика. – Чернівці: Вид-во «Золоті литаври», 2009. -

798 с. 

 

 

 



7.2. Допоміжна 

7. Розанов Ю. А. Случайные процессы. Краткий курс.- М.: Наука, 1971.- 

288с. 

8. Ветцель А. Д. Курс теории случайных процессов.- М.: Наука, 1975.- 

320 с. 

9. Леоненко М. М., Мішура Ю. С., Пархоменко В. М., Ядренко М. Й. 

Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та 

фінансовій математиці.- Київ: Інформтехніка, 1995.- 380 с. 

10. Тараскин А. Ф., Дегтярев А. А. Стохастический анализ в прикладных 

задачах управления и передачи сигналов.- Куйбышев: Куйбышевский 

авиационный институт, 1988.- 59 с. 

11. Тараскин А. Ф., Дегтярев А. А. Марковские процессы.- Куйбышев, 

1990.- 26 с. 

12. Довгай Б.В., Козаченко Ю.В., Розора І.В.Моделювання випадкових 

процесів у фізичних системах:навч.посібник – К:ВПЦ «Задруга», 2010. 

– 230 с. 

 

 
8. Інформаційні ресурси 

 
http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=146 

http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=146

