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Постановка проблеми. Б.В.Гнєденко 
[3] дав наступне визначення статистики: 
«Статистика складається з трьох розділів: 

1) збір статистичних даних, тобто ві-
домостей щодо окремих одиниць деяких 
масових сукупностей; 

2) статистичне дослідження отриманих 
даних, що полягає в з’ясуванні тих законо-
мірностей, які можуть бути встановлені на 
основі даних масового спостереження; 

3) розробка прийомів статистичного 
спостереження і аналізу статистичних да-
них. Останній розділ, власне кажучи, і є 
змістом математичної статистики». 

В першій третині ХХ ст. інтенсивно 
розвивалась параметрична статистика. Бу-
ли створені методи, засновані на аналізі 
даних з параметричних сімейств розподі-
лів, що описуються кривими сімейства Пір-
сона. Найбільш «популярним» був норма-
льний (гаусівський) розподіл. Для перевір-
ки гіпотез використовувались критерії Пір-
сона, Стьюдента, Фішера тощо. Були за-
пропоновані метод максимальної правдо-
подібності, дисперсійний аналіз, сформу-
льовані основні ідеї планування експери-
менту.  

Розроблену в першій третині ХХ ст. 
теорію аналізу даних називають парамет-
ричною статистикою, оскільки її основний 

об’єкт вивчення – це  вибірки з розподілів, 
що описуються одним або невеликою кіль-
кістю параметрів. Найбільш загальним є 
сімейство кривих Пірсона, що задається 
чотирма параметрами. Добре відомі випад-
ки, коли доцільно використовувати пара-
метричні розподіли. Наприклад, якщо ймо-
вірнісна модель передбачає сумування не-
залежних випадкових величин, то суму 
описують нормальним розподілом, якщо ж 
в моделі розглядається добуток таких ве-
личин, то результат наближається до лога-
рифмічно нормального розподілу. Але, як 
правило, не можна вказати якихось ваго-
мих причин, за якими розподіл результатів 
конкретних спостережень має входити в те 
чи інше параметричне сімейство, і набли-
ження реального розподілу за допомогою 
деякого параметричного – чисто формаль-
на операція. 

Саме з таких позицій ще 1927 р. крити-
кував параметричну статистику академік 
АН СССР С.Н.Бернштейн в своїй доповіді 
на Всеросійському з’їзді математиків [1]. 
Однак ця теорія, нажаль, до сьогодні є ос-
новою викладання математичної статисти-
ки і продовжує використовуватись в масі 
прикладних досліджень. 

Причиною і наслідком цього є велике 
відставання змісту вузівських курсів мате-
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матичної статистики від сучасного розвит-
ку теоретичної і прикладної статистики. 
Так, згідно думок  деяких експертів [8], 
підручники з математичної статистики за 
своїм науковим рівнем в основному відпо-
відають 40-60 рокам ХХ ст. Тому на цьому 
ж рівні залишається більшість прикладних і 
навіть деякі теоретичні роботи. 

Витоки проблеми полягають в тому, 
що на сьогодні вкорінилась думка, що ма-
тематична статистика і прикладна статис-
тика (або просто статистика) – це дві різні 
наукові і навчальні дисципліни. Курс мате-
матичної статистики складається в основ-
ному з доведення теорем, в основі курсів 
прикладної статистики – методологія аналі-
зу даних та алгоритми розрахунків, теоре-
ми ж наводяться як обґрунтування цих ал-
горитмів, часто навіть без доведень. 

В контексті підготовки вчителя (викла-
дача, магістра) математики та економіко-
математичних дисциплін необхідно акцен-
тувати увагу і на теоретичній, і на приклад-
ній частині статистики. Якщо теоретична 
частина на сьогодні представлена в навча-
льних програмах на достатньому рівні, то 
прикладній не приділяється належної ува-
ги. Зрозуміло, що математична статистика 
є фундаментом для статистики прикладної 
та багатьох інших дисциплін, але для того, 
щоб математична статистика насправді 
стала фундаментальною основою освіти, в 
її навчанні мають бути дотримані наступні 
принципи: 

1) зміст дисципліни має охоплювати 
основні факти, моделі та методи, що скла-
дають теоретичну основу для подальших 
досліджень і застосувань; 

2) при вивченні статистичних моделей 
та методів необхідно вказувати (досліджу-
вати) їх межі та умови застосовності, осно-
вні типи прикладних задач, для яких даний 
клас методів є найбільш ефективним; 

3) необхідно встановити тісні міжпре-
дметні зв’язки між курсами «Теорія ймові-
рностей і математична статистика» та 
«Статистика» (або «Загальна теорія статис-
тики»). Перший курс як правило читають 
фахівці математичних кафедр, які встига-
ють дати лише загальне уявлення про ос-

новні поняття та задачі математичної ста-
тистики, при цьому увага викладачів в ос-
новному зосереджена на внутрішньо мате-
матичних проблемах, їх більше цікавить 
доведення теорем, а не застосування стати-
стичних методів в задачах економіки, ме-
неджменту, педагогіки тощо. Інший курс – 
«Статистика», як правило, входить в блок 
економічних дисциплін. Як правило підруч-
ники і викладачі загальної статистики ви-
користовують незначну частину знань з 
математичної статистики і надають студен-
там інформацію про ряд алгоритмів, фор-
мул, методів, часто не зупиняючись на пи-
таннях: чому саме ці методи використову-
ються для розв’язання даного типу задач?, 
де ще і при яких умовах можна використа-
ти вивчені методи?, як зміняться методи 
розв’язання, якщо умова задачі перестане 
задовольняти певним заданим умовам? та ін. 

Таким чином, можна говорити, що ос-
новними завданнями навчання математич-
ної статистики студентів математичних спе-
ціальностей педагогічних університетів є: 

1) сформувати цілісне уявлення про 
математичну статистику як теоретичну на-
уку, її основні задачі і методи; 

2) сформувати уявлення про матема-
тичну статистику як прикладну науку, ме-
тоди якої ґрунтуються на фундаментальних 
фактах теорії ймовірностей; 

3) озброїти майбутніх вчителів та ви-
кладачів сучасними статистичними мето-
дами; 

4) ознайомити з деякими проблемами 
теоретичних досліджень та прикладних 
застосувань сучасної статистики. 

Мета статті: розглянути деякі важливі 
наукові та науково-прикладні проблеми, на  
які необхідно звертати увагу студентів у 
навчанні математичній статистиці. 

Виклад основного матеріалу. У ма-
тематичній статистиці існує два підходи до 
вихідних даних – детермінований та моде-
льно-ймовірнісний. В першому з них дані 
розглядаються окремо в кожному частин-
ному випадку, без спроб пов’язати їх з де-
якою загальною ситуацією (моделлю). Цей 
підхід властивий для прикладної статисти-
ки. Наприклад, при аналізі даних про виро-



 
 
 

© Goncharenko Ya., Pratsiovytyi M. 
 

 

55 

бничу діяльність конкретного підприємства 
за конкретний період часу підраховується, 
кількість робітників, обсяг реалізованої 
продукції, різні статті доходів та витрат 
тощо. До детермінованих даних відносять-
ся різні форми статистичної звітності, зок-
рема, бухгалтерська, податкова тощо. Пе-
ревагою детермінованого підходу є відсут-
ність будь-яких додаткових припущень про 
дані. Недоліками – неможливість обґрун-
тованого переносу висновків з конкретної 
ситуації на інші, їй аналогічні, а також не-
можливість оцінити похибки отриманих 
результатів. 

Щоб подолати вказані недоліки, вико-
ристовується модельно-ймовірнісний під-
хід, згідно з яким конкретні дані розгляда-
ються як реалізації випадкових величин, 
векторів, елементів (значень функцій, ви-
значених на ймовірнісному просторі). 

Найбільш поширеною ймовірнісною 
моделлю породження даних є модель ви-
падкової вибірки. Згідно з цією моделлю 
дані x1, x2, … , xn розглядаються як реаліза-
ції незалежних однаково розподілених ви-
падкових елементів (величин, векторів, 
множин або інших об’єктів нечислової 
природи). При цьому часто припускається, 
що величини (елементи, вектори) мають 
нормальний розподіл. 

На основі сформульованих класичних 
припущень розроблено велику кількість 
методів математичної статистики. Однак в 
прикладних дослідженнях класичні при-
пущення є не відповідають реальності. Не-
залежність результатів вимірювань та їх 
однакова розподіленість як правило при-
ймається за замовченням, тоді як в багатьох 
випадках їх значення є корельованими. Та-
ким чином, методи математичної статисти-
ки досить часто використовуються поза 
межами їх обґрунтованої застосовності.  

Розглянемо ситуацію, коли елементи 
вибірки – числа. Модель описується функ-
цією розподілу елементів вибірки. Що мо-
жна сказати про цю функцію?  

У навчальних курсах з теорії ймовірнос-
тей і математичної статистики як правило 
розглядаються різні параметричні сімейст-
ва розподілів числових випадкових вели-

чин. Зокрема, нормальний, експоненцій-
ний, логарифмічно нормальний, гамма-
розподіл тощо. Всі вони залежать від одно-
го, двох або трьох параметрів. Тому для 
повного опису розподілу достатньо знайти 
або оцінити не більше трьох чисел. Це ду-
же зручно. Тому параметрична теорія ма-
тематичної статистики детально розвинена 
і широко представлена в науковій та навча-
льній літературі. 

Нажаль, параметричні сімейства роз-
поділів існують лише на сторінках підруч-
ників з теорії ймовірностей і математичної 
статистики. Для коректного розв’язання 
багатьох прикладних задач доцільно вико-
ристовувати непараметричні критерії, в 
яких розподіл результатів спостереження 
може мати довільний вигляд. 

Розглянемо приклад, в якому вивчимо 
питання: наскільки реально визначити фу-
нкцію розподілу з точністю 01,0≤δ . Є два 
підходи до визначення функції розподілу 
результатів спостережень: евристичний 
підбір з наступною перевіркою за допомо-
гою критеріїв згоди або виведення з деякої 
ймовірнісної моделі. 

Нехай за допомогою критерію згоди 
Колмогорова перевіряється гіпотеза про те, 
що вибірка взята з розподілу F. Насправді 
ж вибірка взята з розподілу G, відмінного 
від F. Нехай функції розподілу F і G задо-
вольняють співвідношенню: 

δρ ≤−= |)()(|sup),( xGxFGF
x

,    (1) 

тобто G мало відрізняється від F в розумін-
ні відстані Колмогорова.  

Знайдемо при яких δ  гіпотеза згоди з 
F  буде прийматись не менш ніж в 50% 
випадків. 

Критерій згоди Колмогорова  базується 
на статистиці: 

),( HFn nn ρλ = ,   (2) 

де відстань ρ  між функціями розподі-
лу визначається рівністю (1); H – та функ-
ція розподілу, узгодженість з якою переві-
ряється, а nF  – емпірична функція розподі-

лу (тобто )(xFn  дорівнює долі спостере-

жень, менших х, в вибірці обсягу n). Як по-
казав А.Н.Колмогоров, функція розподілу 
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випадкової величини nλ  при зростанні об-

сягу вибірки n збігається до деякої функції 
розподілу )(xK , яку називають функцією 
Колмогорова. При цьому 95,0)36,1( =K  і 

50,0)83,0( =K . 
Оскільки вибірка взята з розподілу G , 

то з ймовірністю 0,50 

n
GFn

83,0
),( ≤ρ    (3) 

(при великих n). Тоді для досліджуваної 
вибірки з врахуванням нерівності (1) та не-
рівності трикутника для відстані Колмого-
рова, а також симетричності цієї відстані, 
маємо  

( , ) ( , ) ( , )n nF F F G G Fρ ρ ρ≤ + =
0,83

( , ) ( , )nF G F G
n

ρ ρ δ= + ≤ + . 

Якщо 
nn

36,183,0 ≤+ δ , тобто 

53,0≤nδ , то, згідно формули (2), гіпоте-
за згоди приймається по меншій мірі з тією 
ж ймовірністю, з якою виконується нерів-
ність (3), тобто з ймовірністю не меншою 
0,50. Для 01,0=δ  ця умова виконується 
при 2809≤n . Таким чином, для визначен-
ня функції розподілу з точністю 01,0≤δ  
за допомогою критерію згоди Колмогорова 
необхідно кілька тисяч спостережень, що 
для більшості задач прикладної статистики 
нереально.  

Конкретний вид функції розподілу 
може також виводитись з моделі поро-
дження відповідної випадкової величини. 
Наприклад, з моделі сумування випливає 
нормальний розподіл. Як правило, при ви-
веденні використовується граничний пере-
хід. Так, з центральної граничної теореми 
випливає, що сума незалежних випадкових 
величин може бути наближена нормальним 
розподілом. Однак, більш детальний аналіз, 
зокрема, за допомогою нерівності Беррі-
Ессеєна, показує, що для гарантованого 
досягнення точності 0,99 необхідно більше 
1500 доданків. В реальних задачах таку кі-
лькість можна вказати не часто. Це озна-
чає,що в прикладній задачі теорія дає мож-
ливість лише сформулювати гіпотезу про 

вид функції розподілу, а перевіряти її необ-
хідно за допомогою реальної вибірки обся-
гом не менше полутора тисяч. Таким чи-
ном, в більшості реальних ситуацій визна-
чити функцію розподілу з високою точніс-
тю неможливо. 

Підводячи підсумки, сформулюємо де-
які висновки та рекомендації щодо навчан-
ня математичної статистики. 

Навчання теорії ймовірностей, особли-
во студентів «прикладних» (економічних, 
технічних тощо) спеціальностей може бути 
зосереджено на випадку скінченного ймо-
вірнісного простору. Нескінченні ймовірні-
сні при цьому можуть розглядатись як зру-
чні математичні моделі, що дають можли-
вість отримувати корисні твердження для 
скінченних просторів. При такому підході 
втрачає свою парадоксальність той емпіри-
чно не раз перевірений факт, що розподіл 
похибок вимірювань, як правило не є гау-
сівським [9, 10].  

Традиційно багато часу в навчальних 
курсах приділяється оцінкам максимальної  
правдоподібності. Однак такі ж гарні асим-
птотичні властивості мають так звані одно 
крокові оцінки, більш прості з обчислюва-
льної точки зору [10]. Доцільно було б 
включити їх в навчальні курси. 

Доцільно також приділити увагу ре-
презентативній теорії вимірювань та кон-
цепції шкал вимірювань. Необхідно знайо-
мити студентів з визначеннями та основ-
ними властивостями шкал найменувань, 
порядкової, інтервалів, відношень, різниць, 
абсолютної. Вказувати, якими алгоритмами 
статистичного аналізу даних можна корис-
туватись в тій чи іншій шкалі, зокрема, для 
усереднення результатів спостережень. 

Статистичні методи досліджень часто 
використовують сучасні інформаційні тех-
нології. Зокрема, ефективним є метод ста-
тистичного моделювання (метод Монте-
Карло), з яким необхідно знайомити студен-
тів.  

Висновки. При вивченні теорії ймові-
рностей та математичної статистики необ-
хідно звертати увагу студентів на наступні 
важливі питання: 

• вплив відхилень від традиційних 
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припущень ймовірнісно-статистичних мо-
делей на властивості статистичних проце-
дур; 

• виправданість використання асимп-
тотичних теоретичних результатів матема-
тичної статистики при скінченних обсягах 
виборок; 

• формулювання та обґрунтування 
правил вибору одного з багатьох  критеріїв 
для перевірки конкретних гіпотез; 

• організація та проведення приклад-
них робіт з використанням статистичних 
методів. 

Тільки через систему освіти можна під-
няти рівень масового застосування ймовір-
нісно-статистичних методів і скоротити 
відставання від сучасного рівня розвитку 
теоретичних досліджень. 
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