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Анотация на учебната дисциплина: 

Съвременните методи на математическата статистика бяха развити през последното столетие 

благодарение и въз основа на постиженията на компютърната техника и изграждането на 

теорията на вероятностите. Именно поради това и всеки съвременен курс по статистика 

включва в някаква форма теория на вероятностите или предполага, че тя е известна 

предварително. В настоящия курс, на теорията на вероятностите е отредено почетно място, 

не само за да послужи като основа на статистиката, но и поради факта, че теорията на 

вероятностите е и в основата на много от съвременните икономически теории. Невъзможно е 

да се вникне дълбоко в съвременната икономическа теория и практика без изясняването на 

вероятностни понятия като неопределеност, риск, рационални очаквания и т. н. Поради това 

и първата част на курса е посветена на аксиоматичното изграждане на теорията на 
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вероятности, включващо вероятностни пространства, случайни величини, случайни процеси 

и техните свойства, както и фундаментални закономерности като закона за големите числа и 

централната гранична теорема. Във втората част са изложени основните съвременни 

статистически методи за точкови оценки на параметри, проверки на статистически хипотези 

и доверителни интервали. 

 

Предварителни изисквания: 

Курсът по Основи на статистиката 2 част предполага знания по математика в рамките 

на курса по Математика за икономисти. Бизнес статистиката е необходима по нататък за 

разбирането иконометрията, икономическата статистиката, както други фундаментални 

икономически и управленски дисциплини. 

 

Очаквани резултати: 

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат 

подходите, методите и техническите средства за събиране анализ и обработка на 

данни, за моделиране и изследване на процеси и явления в бизнеса и стопанската 

дейност с цел вземане на адекватни решения за управление на бизнеса или провеждане 

на икономическа политика. 

Преминавайки курса студентите трябва да знаят:  

 Понятийния апарат на статистиката,  

 Методологията на статистиката 

 Статистическите техники 

Преминавайки курса студентите трябва да могат: 

 Да определят основните понятия, величини, показатели и зависимости в 

статистическия и да могат да ги моделират; 

 Да интерпретират правилно получените резултати; 

 Да вземат адекватни управленски решения на базата на направените статистически 

изследвания. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1. Предмет на статистиката.  2 

2. Измерването в икономиката. 2 

3. Описателна статистика.  2 

4. Представяне на данни 2 

5. Числови измерители за разположение на данни 2 

6. Основни статистически понятия. 2 

7. Точкови оценки на параметри.  2 

8. Неизместени и състоятелни оценки. 2 

9. Метод на моментите. 2 

10. Оценки с минимална дисперсия.  2 

11. Неравенство на Рао-Крамер. 2 

12. Метод на максималното правдоподобие. 2 

13. Доверителни интервали. 2 

14. Проверка на статистически хипотези.  2 

15. Лема на Нейман-Пирсън. 2 
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Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1. Предмет на статистиката.  

2. Измерването в икономиката. 

3. Описателна статистика.  

4. Представяне на данни 

5. Числови измерители за разположение на данни 

6. Основни статистически понятия. 

7. Точкови оценки на параметри.  

8. Неизместени и състоятелни оценки. 

9. Метод на моментите. 

10. Оценки с минимална дисперсия.  

11. Неравенство на Рао-Крамер. 

12. Метод на максималното правдоподобие. 

13. Доверителни интервали. 

14. Проверка на статистически хипотези.  

15. Лема на Нейман-Пирсън. 
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