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Форма проведення комбінована 

Тривалість проведення 2 год. 40 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: по 10 балів – 2 теоретичних питання, 20 

балів – письмове вирішення задачі з 

усною відповіддю 

Перелік допоміжних матеріалів: приклади з підручників Де Гроота 

«Оптимальні статистичні рішення», О. 

Венцель «Дослідження операцій». 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Елементи задачі рішення. 

2. Статистичні задачі рішення на вгадування. Ймовірності помилок I-го 

та II-го роду в задачах на вгадування, в залежності від вирішуючої функції. 

Ризик для вирішуючої функції через ймовірності помилок для неї і апріорний 

розподіл. Лема Неймана-Пірсона. 

3. Баєсівський ризик та баєсівські рішення. 

4. Процедури послідовного рішення. Послідовна повторна вибірка. 

Послідовна вирішуюча функція. Вибірковий план (правило зупинки). 

Вирішуюче правило. Задання вибіркового плану. Процедури послідовного 

рішення. Множини зупинки як циліндричні множини. Задання вирішуючого 

правила процедури послідовного рішення. 



5. Ефект послідовного вибору. Послідовна вибірка. 

6. Основні принципи теорії прийняття рішень. 

7. Найкращий послідовний вибір для задач на вгадування при 

симетричному умовному розподілі на просторі спостережень, 

зосереджуваного на двох значеннях із трьох можливих, якщо не обмежувати 

кількість спостережень. Оптимальність цієї процедури в класі всіх можливих 

процедур рішення і вибору за умови сталої ціни спостереження. 

8. Невід’ємні функції втрат. 

9. Властивість послідовності ризиків оптимальних процедур 

послідовних рішень в залежності від кількості спостережень.  

10. Вгнутість баєсівського ризику.  

11. Баєсівські стратегії і опорні прямі. Мінімаксні стратегії. Жалі. 

Критерії Вальда, Севіджа, Гурвіца, Лапласа. Три або більше невідомих стана 

природи. 

12. Рандомізація та змішані рішення. Втрати для рандомізованого 

рішення. Ризик для рандомізованого рішення. Баєсівський ризик на множині 

змішаних рішень. 

13. Опуклі множини в n-вимірному евклідовому просторі. Опукла 

оболонка множини точок. Границя та крайні точки опуклої множини. 

Існування опорної гіперплощини в точках границі опуклої множини. 

Припустима та баєсівська границі опуклої множини. Співвідношення між 

ними. 

14. Корисність. Припущення, пов’язані із поняттям корисності. 

Застосування функції корисності. Застосування принципу корисності до 

аналізу справедливих ігор. Петербурзький парадокс. 

15. Ціна спостереження. Середня ціна спостереження. Припущення про 

середню корисність для ціни спостереження. Загальний ризик. Припущення 

про адитивність корисностей статистика. 

 

Екзаменатор Михалевич В.М. 

Завідувач кафедри Литвин О.С. 


