
ТСФР: Варіант 1 

1. Вивчають смертність рідкісного виду жуків. Виявлено, що жуки, яких тримають у 
захищеному середовищі, мають сталу силу смертності, μ, а ті, що живуть у дикій природі, 
мають силу смертності на 50% вищу. Доведено, що жуки миттєво повертаються до вищого 
рівня смертності, як тільки їх відпускають із захищеного середовища.  

Жук, який був народжений і завжди жив у дикій природі, має 58% шанс прожити вісім днів. 

Обчисліть імовірність прожити таку саму тривалість часу для: 

a) жука, народженого у захищеному середовищі. 
b) жука, народженого у захищеному середовищі, і якого мають випустити у дику природу 

через шість днів. 

2. Проведено дослідження щодо ефективності нового лікування, вивчаючи часи виживання 
пацієнтів, що страждають від тропічної хвороби. Побудовано таку модель: 

ℎ𝑖(𝑡) = ℎ0(𝑡) exp(𝛽
𝑇𝑧), 

де ℎ𝑖(𝑡) – ризик у момент часу 𝑡 (час після проведення лікування), ℎ0(𝑡) – базовий ризик у 
момент часу 𝑡. 

𝑧 – це вектор коваріат, де 

o 𝑧1 = період від діагнозу до лікування у роках 
o 𝑧2 = 0, якщо застосовано вже відоме лікування, і 1, якщо нове 
o 𝑧3 = 0 для жінок, 1 для чоловіків 

𝛽 – це вектор параметрів, де 𝛽1 = 0.5, 𝛽2 = 0.01, 𝛽3 = −0.05 

a) Вкажіть групу осіб, до яких відноситься базовий ризик 
b) Для чоловіка, якому дали нове лікування через 6 місяців після діагнозу: 

1) Запишіть функцію ризику (лише в термінах базового ризику) 
2) Запишіть функцію виживання (лише в термінах базового ризику) 

c) Для жінки, якій дали нове лікування в момент діагнозу, імовірність виживання 
протягом 5 років дорівнює 0.75. Обчисліть імовірність того, що чоловік з b) проживе 5 
років. 

3. Проведено дослідження з-поміж групи людей, які шукають роботу. Відслідковують 700 осіб, 
хто щойно почали шукати роботу, упродовж восьми місяців за допомоги серії інтерв'ю після 
рівно одного місяця, двох місяців і т.д. Якщо шукач знаходить роботу впродовж місяця, 
припускають, що робота почнеться вкінці місяця.  

На жаль, дослідження було не спроможне підтримувати контакт із усіма шукачами роботи. 

Дані з дослідження наведено в таблиці нижче: 

Місяці з 

початку 

дослідження 

Знайдено 

роботу 

Втрачено 

контакт 

Місяці з 

початку 

дослідження 

Знайдено 

роботу 

Втрачено 

контакт 

1 

2 

3 

4 

100 

70 

50 

40 

50 

0 

20 

20 

5 

6 

7 

8 

20 

20 

12 

6 

30 

60 

38 

0 

a) Опишіть два типу цензурування, наявні в дослідженні. 

b) Опишіть приклад особи, якій відповідає кожен із типів. 



c) Обчисліть оцінку Каплана-Меєра для функції "непрацевлаштованих". 

4. Спрощена модель інтернету складається із таких вебсайтів і посилань між ними, як показано 
на діаграмі.  

 
Припускають, що користувач інтернету переглядає вебсторінки, випадково натискаючи 
посилання на вебсайті, де він перебуває, із однаковою ймовірністю. 

a) Обчисліть перехідну матрицю ланцюга Маркова, що відображає сайт, на якому перебуває 
користувач інтернету. 

b) Обчисліть частку із загального числа заходжень до кожного вебсайту в довгій перспективі. 
 

  



ТСФР: Варіант 2 

1. Компанія A і компанія B – це дві невеликі страхові компанії, які нещодавно було злито й 
утворено компанію C. Компанія C переглядає ставки премій для всіх продуктів зі страхування 
життя, а тому проводить аналіз спостереженої сили смертності. Компанія A записує число 
чинних полісів кожного 1 січня, використовуючи для визначення віку наступний день 
народження, а компанія B записує число чинних полісів кожного 1 квітня, використовуючи для 
визначення віку останній день народження. Обидві компанії записують смерті, коли вони 
трапляються, використовуючи останній день народження. Нижче наведено дані за кілька 
попередніх років. 

Компанія A 

Вік згідно 

наступного 

д.н. 

Число полісів  

1 січня 2012 

Число полісів  

1 січня 2013 

Число полісів  

1 січня 2014 

51 

52 

53 

8192 

7684 

9421 

6421 

8298 

8016 

8118 

7187 

9026 

Компанія B 

Вік згідно 

останнього 

д.н. 

Число полісів  

1 квітня 2012 

Число полісів  

1 квітня 2013 

Число полісів  

1 квітня 2014 

51 

52 

53 

8192 

7684 

9421 

6421 

8298 

8016 

8118 

7187 

9026 

У 2013 календарному році компанія A записала 28 смертей осіб у віці 52 згідно останнього дня 
народження, а компанія B записала 17 смертей осіб віку 52 згідно останнього дня народження. 

a) Оцініть силу смертності для злитої компанії для осіб у віці 52 роки згідно останнього дня 
народження, вказавши припущення. 

b) Опишіть точний вік, до якого можна застосовувати вашу оцінку. 

2. Фармацевтична компанія зацікавлена у тестуванні нового способу лікування корів, що 
перебувають у виснажливих, але не фатальних умовах. Було проведено випадкове 
випробування, у якому вибірці корів було призначено або новий, або попередній спосіб 
лікування. Подією, що становить інтерес, є відновлення корови від відповідних умов. 
Результати було проаналізовано за допомогою регресійної моделі Кокса.  

Остаточною моделлю, яка оцінює ризик, є  
ℎ(𝑡, 𝑥) = ℎ0(𝑡) 𝑒𝑥𝑝(𝛽0𝑧 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥𝑧), 

 де  
o ℎ0(𝑡) – базовий ризик;  
o z – коваріата, яка набуває значення 1, якщо корові призначено нове лікування, і 0, якщо 

попереднє;  
o x – позначає проміжок часу (у днях), упродовж якого корова страждає від умов, перш 

ніж розпочато лікування; і  
o t – число днів від початку лікування.  
𝛽0, 𝛽1 і 𝛽2 – параметри. Їхні значення оцінено так: 𝛽0 = 0.8, 𝛽1 = 0.4 і 𝛽2= –0.1. 
 
a) Визначте характеристики базової корови. 



Для даної корови і новий, і попередній спосіб лікування мають такий самий ризик. 
b) Обчисліть число днів, упродовж яких корову утримували у виснажливих умовах, перш 

ніж почати лікування. 

За попереднього способу корови, чиє лікування почали після того, як вони страждали від умов 
упродовж трьох днів, мають медіанний час відновлення 14 днів від початку лікування. 

c) Обчисліть частку корів, які б усе ще перебували у виснажливих умовах після 14 днів, 
якби їм призначили нове лікування. 

3. Школа пропонує річний курс з іноземної мови, як вечірній клас. Його розбито на три терміни 
по 13 тижнів, кожен по одному уроку щотижня. Наприкінці кожного уроку всі студенти 
складають тест, і кожен, хто його пройшов, отримує кваліфікацію і більше не відвідує курс. 

Останнього року 33 студенти записалися на курс. Із них 13 покинули навчання до завершення 
навчального року і 16 склали тест до кінця року. Останній відвіданий урок для студентів, які не 
провчилися всі 39 уроків, наведено нижче разом із причиною вибуття. 

Число 

студенті

в 

Останній 

відвіданий 

урок 

Причина 

припинення 

навчання 

Число 

студенті

в 

Останній 

відвіданий 

урок 

Причина 

припинення 

навчання 

5 

1 

2 

2 

5 

1 

6 

7 

13 

14 

Кинуто 

Кинуто 

Здано тест 

Кинуто 

Здано тест 

6 

4 

1 

3 

27 

28 

30 

36 

Здано тест 

Кинуто 

Кинуто 

Здано тест 

a) Обчисліть оцінку Аалена-Нельсона для функції виживання. 
b) Побудуйте ескіз графіка оцінки Аалена-Нельсона функції виживання з позначеними 

вісями. 
c) Визначте ймовірність того, що студент, який почав курс, отримає кваліфікацію до кінця 

року. 
d) Оскільки лише чотири студенти не склали тест до кінця року, а загалом 16 студентів 

склали, школа публічно стверджує, що 80% студентів здобувають кваліфікацію до кінця 
навчального року. 

e) Прокоментуйте мету школи, зважаючи на відповідь у c). 
 

  



ТСФР: Варіант 3 

1. Психолог у дитсадку відслідковує поведінку дітей: завжди "спокійні" чи "вередливі". За її 
оцінками, перехід між цими станами залежить від часу t з моменту прибуття вранці дитини в 
садок. Вона оцінює інтенсивності переходу так: 

 - від спокійного до вередливого: 0,1 + 0.04t, 

 - від вередливого до спокійного: 0,5 - 0.03t, 0 ≤ 𝑡 ≤ 8. 

У момент 0 (9-та ранку) дитина приходить в садок у "спокійному" стані. 

a) Обчислити ймовірність того, що дитина залишатиметься спокійною аж до деякого 
моменту часу 𝑡. 

b) Розрахуйте час, до якого є принаймні 75% вірогідність того, що дитина вередувала в 
якийсь момент. 

Нехай 𝑃𝐺(𝑡) ймовірність того, що дитина є спокійною в момент часу 𝑡. 

c) Вивести диференціальне рівняння за участю 𝑃𝐺(𝑡), за допомогою якого визначити 
ймовірність того, що дитина буде спокійною, залишаючи дитсадок о 5 годині вечора. 

2. Проведено дослідження щодо часу очікування у черзі до каси супермаркета. Спостерігали 
випадкову вибірку покупців, записуючи час, коли ті стали в чергу і коли завершили покупки. 
Якщо вони залишили чергу без розрахування, час виходу з черги теж записували. Нижче 
наведено дані для 12 покупців. 

Приєднання Завершення 

покупок 

Вихід без 

покупки 

Приєднання Завершення 

покупок 

Вихід 

без 

покупки 

10.00 

10.07 

10.10 

10.25 

10.30 

10.45 

10.08 

10.09 

10.16 

10.31 

10.32 

10.49 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11.10 

11.15 

11.35 

11.58 

12.10 

12.15 

- 

11.21 

- 

12.09 

12.14 

- 

11.20 

- 

11.40 

- 

- 

12.22 

a) Обчисліть оцінку Каплана-Меєра функції виживання відносно тривалості часу між 
приєднанням до черги і завершенням покупки. 

Супермаркет запропонував нову схему, за якою кожен відвідувач, що був змушений чекати 

на касі більше 10 хвилин, отримує 50 ₴ знижку до вартості зробленої покупки. Супермаркет 

щодня відвідує 20 000 клієнтів. 

b) Дайте оцінку щоденної вартості нової схеми. 
c) Прокоментуйте припущення, зроблені для отримання оцінки в b). 



3. У невеличкій країні є лише 4 компанії, уповноважені провадити страхову діяльність, А, В, C і 
D. Закон цієї  країни вимагає домовласників мати страховку на будинок. Усі поліси 
забезпечують покриття на один рік. 

Ґрунтуючись на аналізі відповідної бази даних, яку використовують для перевірки чи кожен 
дім застраховано, імовірності переходу домовласника між компаніями наприкінці кожного 
року такі: 

(

0.5 0.2 0.1 0.1
0.2 0.6 0.1 0.1
0.3 0.2 0.4 0.1
0 0.2 0.2 0.6

) 

Іванна щойно вперше придбала поліс у компанії С. 

a) Обчисліть імовірність, що Іванна матиме покриття від компанії С принаймні 5 років, 
поки вона не змінить постачальника. 

Захар придбав поліс у компанії А в січні 2013 року. На жаль, будинок Захара згорів 12 березня 
2015 р. 

b) Обчисліть імовірність, що компанія А не надавала страхове покриття будинка Захара на 
момент пожежі. 

c) Обчисліть очікувані частки домовласників, які матимуть покриття від кожної страхової 
компанії в довгостроковій перспективі. 

Компанія А зробила пропозицію щодо купівлі компанії  D. Ціна купівлі ґрунтується на 
припущенні, що домовласники, які купували поліси у компанії А чи D, тепер купуватимуть в 
об'єднаної компанії, названої Adda. 

d) Запишіть матрицю переходу, отриману в разі, якщо припущення компанії А щодо 
поведінки домовласників правильне. 

4. Проведено дослідження щодо ефективності нового лікування раку, вивчаючи часи 
виживання пацієнтів. Ідентифіковано дві групи пацієнтів. Першій групі давали нові ліки, а іншій 
– існуючі.  

Побудовано таку модель: 

ℎ𝑖(𝑡) = ℎ0(𝑡) exp(𝛽
𝑇𝑧), 

де ℎ𝑖(𝑡) – ризик у момент часу 𝑡 (час після проведення лікування), ℎ0(𝑡) – базовий ризик у 
момент часу 𝑡. 

𝑧 – це вектор коваріат, де 

o 𝑧1 = стать (0 для жінок, 1 для чоловіків) 
o 𝑧2 = 0, якщо застосовано вже відоме лікування, і 1, якщо нове 

𝛽 = (𝛽1, 𝛽2) – це вектор параметрів. 

Результати дослідження показали, що якщо модель коректна: 

A. Ризик смерті пацієнта чоловічої статі становить 1.02 відносно пацієнта жіночої статі 
B. Ризик смерті пацієнта, який вживав вже існуючі ліки, у 1.05 разів більший ніж у пацієнта, 

який вживав нові ліки. 

 

a) Оцініть значення параметрів 𝛽1, 𝛽2 



b) Оцініть відношення, з яким ризик смерті пацієнта чоловічої статі, якому давали нові 
ліки, більший чи менший ніж у жінки, які давали вже відомі ліки. 

c) Визначте (лише в термінах базового ризику) імовірність того, що пацієнт чоловічої статі 
помре протягом трьох років після отримання нового лікування. 

 

  



ТСФР: Варіант 4 

1. Уряд ввів систему дворівневу систему для отримання водійських прав. Ті, хто подав заявку 
на отримання тимчасової ліцензії, вважаються водіями-учнями. Водії-учні, які набрали 90% 
або більше на первинному іспиті (який можна здавати в будь-який час), стають  
кваліфікованими водіями. Ті, хто отримає від 50% до 90%, зобов'язані пройти повторний іспит 
і при цьому отримують статус водіння з обмеженням. Ті, хто здасть на 50% або нижче на 
первинному іспиті, залишаються учнями. Водії з обмеженням, які здають вторинний іспит, 
стають кваліфікованими, але ті, хто не його не здав,  повертаються до статусу учня і зобов'язані 
розпочати знову. 

a) Нарисуйте ескіз діаграми, що показує можливі переходи між станами.  

b) Запишіть функцію правдоподібності даних, припускаючи, що інтенсивності переходу 

між станами сталі відносно часу, визначивши всі використані терміни. 

Цифри за перший рік роботи нової системи, отримані від тих, хто подав заявку на тимчасову 
ліцензію протягом цього часу в одній області, показали наступне: 

Людино-місяців у стані учня – 1 161. Людино-місяця в обмеженому стані – 1940. Число 
переходів від учнівського стану до обмеженого – 382. Число переходів від обмеженого стану 
до учнівського – 230. Число переходів від обмеженого стану до кваліфікованого – 110. Число 
переходів від учнівського стану до кваліфікованого –217. 

c) (i) Отримайте оцінки максимальної правдоподібності інтенсивності  переходу від 

обмеженого стану до учнівського.  

(ii) Оцініть сталу інтенсивність переходу від обмеженого стану до учнівського. 

2. Основною метою певного благодійного центру є тренування і забезпечення сліпих 

собаками-поводирями. Центр хоче оцінити тривалість життя собак, яких він надає, і тому 

намагається відслідкувати 100 собак, які всі були народжені у 1990. Із цих 100 собак, 81 

перебували на службі по досягненні 10-річного віку. З інших деякі померли, а деякі залишили 

активну службу з інших причин. 

Вік смерті та інших причин звільнення записано так: 

Вік (у роках) Число смертей Число звільнень з інших 

причин 

0,25 

0,5 

1 

2,25 

3,5 

4 

4,5 

6 

7,5 

9 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

3 

3 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

Обчисліть оцінку Нельсона-Аалена інтегрованого ризику для цих собак-поводирів. 

3. Відділення банка має три банкомати. Якщо в момент часу 𝑡 банкомат працює, імовірність 
його поломки протягом (𝑡, 𝑡 + 𝑑𝑡) не залежить від стану інших банкоматів і дорівнює 𝛼𝑑𝑡 +
𝑜(𝑑𝑡). Коли банкомат ламається, негайно починають ремонтні роботи. Час, потрібний на 



відновлення поламаної машини, має експоненційний розподіл із середнім 1/𝛽. У наявності є 
досить ремонтників, щоб у разі потреби одначосно ремонтувати всі три банкомати. 

Визначимо через 𝑋𝑡 число банкоматів, які не працюють у момент часу 𝑡. 

(i) Запишіть простір станів для 𝑋𝑡. 

(іі)  (a) Доведіть, що якщо банкомат працює в момент 0, то час до його першої поломки 
має експоненційний розподіл із середнім 1/𝛼. 

 (b) Нехай всі три банкомати працюють в момент 0. Отримайте розподіл часу до першої 
поломки. 

(iii) Визначимо через 𝑃𝑚(𝑡) імовірність того, що 𝑚 машин поламані в момент 𝑡. Покажіть, що 
з прямих рівнянь випливає, що  

𝑃0
′(𝑡) = −3𝛼𝑃0(𝑡) + 𝛽𝑃1(𝑡) 

𝑃3
′(𝑡) = −3𝛽𝑃3(𝑡) + 𝛼𝑃2(𝑡) 

і для 𝑚 = 1,2 

𝑃𝑚
′ (𝑡) = −((3 − 𝑚)𝛼 +𝑚𝛽)𝑃𝑚(𝑡) + (4 − 𝑚)𝛼𝑃𝑚−1(𝑡) + (𝑚 + 1)𝛽𝑃𝑚+1(𝑡). 

(iv) Нехай всі три банкомати працюють в момент 0. Покажіть, що прямі рівняння мають 
розв'язок 

𝑃𝑚(𝑡) = 𝐶3
𝑚𝜃(𝑡)𝑚[1 − 𝜃(𝑡)]3−𝑚, 𝑚 = 0,1,2,3, 

де 𝜃(𝑡) задовольняє диференційне рівняння, яке треба визначити. 

4. У деякому районі живе популяція з 10 котів. Коли кіт, який має блохи, зустрічає кота без 
блох, із 50% імовірністю перейдуть на іншого кота, так що обидва коти будуть мати бліх. 
Контакти між двома котами з цього району відбуваються згідно процесу Пуассона з 
інтенсивністю 𝜇, і ці контакти рівноймовірно залучають будь-яку можливу пару особин. 
Припустимо, що, як тільки заражений, кіт продовжує страждати від бліх, і жоден із котячих 
власників не застосовує ніяких профілактичних засобів. 

(i) Нехай число заражених котів становить 𝑥. Поясніть, чому число можливих пар котів, які 
можуть спровокувати нове зараження, дорівнює 𝑥(10 − 𝑥). 

(ii)  Покажіть, як число заражених котів у довільний момент часу 𝑋(𝑡) може бути 
сформульоване як марковський стрибкоподібний процес, визначивши: 

(a) простір станів; (b) прямі рівняння Колмогорова у матричній формі. 

(iii) Вкажіть розподіл тривалості часу між станами процесу. 

(iv) Обчисліть середній час до того, поки всі коти будуть мати бліх, починаючи з одного 

зараженого кота. 


