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Передмова 

Курс «Кількісні методи в економіці» використовує в професійній 

діяльності сучасний математичний апарат лінійної алгебри, математичного 

програмування, аналітичної геометрії,математичного аналізу, теорії 

ймовірностей і математичної статистики для розв’язування складних 

спеціалізованих задач та практичних проблем у фінансовій сфері. 

В процесі вивчення кількісних методів в економіці студенти 

ознайомлюються з основами математичного апарату, необхідного для 

розв’язування задач теоретичного та прикладного характеру. З другого боку, 

курс кількісних методів в економіці сприяє формуванню у студентів 

діалектико-матеріалістичного світогляду, розвитку їх розумових здібностей, 

прививає вміння логічно мислити, аргументувати свої твердження, розвивати 

абстрактне мислення, творчу та просторову уяву,сприяє підвищенню 

наукової і, зокрема, математичної культури. 

Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної 

програми загального курсу «Кількісні методи в економіці». Структуризація 

за модульним принципом цієї навчальної дисципліни є складовою частиною 

впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу в 

Уманському національному університеті садівництва. Мета викладання цієї 

дисципліни полягає у тому, щоб допомогти студентам засвоїти відповідний 

математичний апарат, необхідний для обробки математичних моделей і 

статистичних оцінок, пов'язаних з подальшою практичною діяльністю 

фахівців.  

Важливим елементом опанування курсу й оволодінням його методами є 

самостійна робота студентів. Вона є суттєвою та вагомою складовою 

частиною при виконанні поточних домашніх завдань циклічної роботи з 

виконання індивідуальних модульних завдань. Результативність самостійної 

роботи студентів забезпечується ефективною системою контролю, що 

складається з опитування студентів за лекційним матеріалом, перевірки 

виконання поточних домашніх завдань, виконання завдань біля дошки, 

захисту індивідуальних модульних робіт.  

Посібник містить короткі теоретичні відомості, типові приклади, 

розв'язані з детальними поясненнями, а також завдання для практичних робіт 

студентів.  

Методика і форма викладання матеріалу в посібнику сприяють 

індивідуалізації навчального процесу і якісному засвоєнню навчальної 

програми. 
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Методичні рекомендації розраховані на здобувачів першого 

(бакалаврський) рівня вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування. 

Математичне моделювання економічних процесів 

Моделювання виникло в середині вісімнадцятого століття в зв’язку із 

розвитком класичної механіки. Спочатку виникло фізичне моделювання. 

Фізична модель об’єкта зберігає форму об’єкта але, як правило, менших 

розмірів. Фізичні моделі виготовлялися для висотних споруд, мостів, 

автомобілів, літаків. Спочатку моделі висотних споруд і мостів досліджують 

на стійкість до землетрусів, навантажень і механічних напруг, дослідження 

аеродинамічних властивостей моделей автомобілів, літаків, ракет проводять 

в аеродинамічних трубах. Потім на основі законів подібності визначають 

фізичні параметри самих об’єктів. 

Математичне моделювання виникло в середині двадцятого століття 

одночасно із розвитком обчислювальної техніки. Математичне моделювання 

значно складніше за фізичне. Математична модель не має геометричної 

форми об’єкта. Математична модель не подібна до об’єкта і, в більшості 

випадків, являє собою систему алгебраїчних, чи диференціальних рівнянь.  

Для вивчення різних економічних явищ і процесів економісти 

використовують їх спрощені формальні описи, які називаються економіко-

математичними моделями. Економіко-математична модель – це 

математичний опис досліджуваного економічного процесу. В економіко-

математичних моделях об’єктом є економічний процес. Прикладами 

економіко-математичних моделей є моделі споживацького вибору, моделі 

економічного росту, моделі рівноваги на товарних і фінансових ринках і 

багато інших. Будуючи моделі економісти виявляють суттєві фактори, які 

визначають досліджуване явище і відкидають деталі, які несуттєві для 

розв’язку поставленої проблеми. Формалізація основних особливостей 

функціонування економічних об’єктів дозволяє оцінити можливі наслідки 

впливу на них і використовувати такі оцінки в управлінні. 

Процедура економіко-математичного моделювання замінює 

трудомісткі експерименти, що дорого коштують, розрахунками, так як при 

використанні економіко-математичних методів достатньо швидко робиться 

на ЕОМ порівняння багато чисельних варіантів планів і управлінських 

рішень. В результаті обираються найбільш оптимальні варіанти. 

Економіко-математичні моделі дозволяють виявити особливості 

функціонування економічного об’єкту і на основі цього передбачити 

майбутню поведінку об’єкта при зміні яких-небудь параметрів. 

Передбачення майбутніх змін, наприклад, підвищення обмінного курсу, 
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погіршення економічної кон’юнктури, падіння прибутку може спиратися 

лише на інтуїцію. Однак при цьому можуть бути опущені, невірно оцінені, 

важливі взаємозв’язки економічних показників. В моделі всі взаємозв’язки 

змінних можуть бути оцінені кількісно, що дозволяє отримати більш якісний 

і надійний прогноз.  

Математична модель економічного об’єкту – це його гомоморфне 

відображення у вигляді сукупності рівнянь, нерівностей, логічних відношень, 

графіків. Передбачається, що вивчення моделі дає нові знання про об’єкт, або 

дозволяє визначити найкраще рішення у тій чи іншій ситуації. 

Математичне моделювання економічних процесів складається із таких 

етапів: 

1. Вивчення економічних процесів в економічній системі. 

2. Загальна постановка економіко-математичної задачі з визначенням її 

мети. 

3.Розробка математичної моделі задачі. 

4. Розв’язок математичної моделі, який одержують за допомогою 

числових методів, так як отримати аналітичний розв’язок практично не 

можливо. 

5.Перевірка результатів розв’язку на основі реальних даних 

економічної системи, і корегування економіко-математичної моделі. 

6. Впровадження рішення в практику. Практичне використання 

являється основною метою теоретичних досліджень. 

Математичні моделі, які використовуються в економіці, поділяються на 

макроекономічні і мікроекономічні, теоретичні і прикладні, оптимізаційні і 

рівноважні, статичні і динамічні, детерміновані і стохастичні. 

Макроекономічні моделі описують економіку як єдине ціле, зв’язуючи 

між собою укрупнені матеріальні і фінансові показники: валовий 

національний продукт, споживання, інвестиції, зайнятість, процентну ставку, 

кількість коштів та інші. 

Мікроекономічні моделі описують взаємодію структурних і 

функціональних складових економіки. Внаслідок великої кількості 

економічних елементів і форм їх взаємодії на ринку, мікроекономічне 

моделювання займає основну частину економіко-математичної теорії. 

Теоретичні моделі дозволяють вивчати загальні властивості економіки 

та її характерних елементів дедукцією висновків з формальних передумов. 

Прикладні моделі дають можливість оцінити параметри 

функціонування конкретного економічного об’єкту сформулювати 

рекомендації для прийняття рішень. До прикладних відносяться економічні 
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моделі, які оперують числовими значеннями економічних змінних і 

дозволяють статистично оцінювати їх на основі наявних спостережень. 

Рівноважні моделі описують такий стан економіки, коли рівнодійна 

всіх сил, які намагаються вивести її з даного стану, дорівнює нулю. 

Оптимізаційні моделі присутні в основному на макрорівні, наприклад, 

максимізація корисності споживачів, максимізація прибутку фірми, 

мінімізація економічних витрат. Оптимізаційні моделі є найбільш 

поширеними при розв’язуванні економічних задач. 

У статичних моделях описується стан економічного об’єкту в 

конкретний момент або період часу. 

Динамічні моделі описують взаємодії в економіці, які визначають хід 

економічних процесів. Динамічні моделі використовують апарат 

диференціальних рівнянь і варіаційного числення. 

Детерміновані моделі передбачають жорсткі функціональні зв’язки між 

змінними моделі. 

Стохастичні моделі допускають наявність випадкових впливів на 

досліджувані показники. Стохастичні моделі використовують апарат теорії 

ймовірностей і математичної статистики. 

 

Загальна постановка задачі лінійного програмування 

При знаходженні оптимальних розв’язків економічних задач 

використовують математичне програмування. Математичне програмування – 

це наука про знаходження оптимальних розв’язків задач. Ці задачі можуть 

мати виробничий, військовий і науковий характер. В більшості випадків ці 

задачі мають економічний характер.  

Математичне програмування виникло в середині двадцятого століття. В 

створенні математичного програмування важливу роль відіграли Л.В. 

Канторович, Р. Белман, Г. Данцинг, Г. Кун, Д. Нейман та інші математики. 

Основними розділами математичного програмування є лінійне 

програмування, нелінійне програмування і динамічне програмування. 

Математична модель є лінійною, якщо вона задається лінійними 

функціональними залежностями. При цьому всі змінні знаходяться в першій 

степені і відсутні добутки однієї змінної на іншу. Отже в лінійних задачах 

цільова функція і обмеження лінійні. Величезною перевагою лінійних задач є 

те, що вони завжди розв’язуються за допомогою симплексного методу. 

В нелінійному програмуванні використовуються нелінійні 

функціональні залежності. При цьому важливу роль відіграють спеціальні 

типи функціональних залежностей: опуклі функції для яких 

використовується опукле програмування, квадратичне програмування, коли 
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функції являються квадратичними функціями змінних, се парабольне 

програмування, коли кожна функція залежать від однієї своєї змінної. В 

нелінійному програмуванні широко використовуються градієнтні методи 

розв’язку задач, але немає єдиного універсального методу розв’язку задач. 

В цілому ряді економічних задач виробничі процеси залежать від часу. 

Тоді необхідно враховувати поетапний розвиток процесу. Такий метод 

поетапного розв’язку задач одержав назву динамічного програмування. 

Аналіз складних економіко-математичних моделей а також їх розв’язок 

вимагають використання сучасної комп’ютерної техніки. 

Задача лінійного програмування може бути записана в загальній, 

симетричній і канонічній формі. В загальній формі цільова функція задається 

лінійним рівнянням, а система обмежень задається рівняннями і 

нерівностями різних типів, чи одного типу. 

В симетричній формі цільова функція задається рівнянням, а система 

обмежень нерівностями менше-рівне: 

Знайти максимум функції  zmax=c1x1+c2x2+…cnxn 

при умові 

а11х1+а12х2+…+а1nхn  в1 

а21х1+а22х2+…+а2nхn  в2 

…………………………… 

am1x1+am2x2+…+amnxn  вm 

 

Для розв’язування задач найбільш часто використовують канонічну 

форму, яку називають основною: 

Знайти максимум функції  zmax=c1x1+c2x2+…cnxn 

при умові 

а11х1+а12х2+…+а1nхn  в1 

а21х1+а22х2+…+а2nхn  в2 

…………………………… 

am1x1+am2x2+…+amnxn  вm 

Xj   

Всі невідомі невід’ємні, тобто додатні, або рівні нулю, так як 

економічні показники завжди додатні. 

Для того, щоб перейти від симетричної форми до канонічної 

замінюють нерівності на рівняння шляхом введення нової додаткової 

невід’ємної змінної, наприклад: 

а11х1+а12х2+…+а1nхn  в1 
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а11х1+а12х2+…+а1nхn+xn+1  в1 

В одних випадках додаткові змінні мають економічний зміст, а в інших 

вони являються формальними. При цьому кількість невідомих в 

системі рівнянь збільшиться від n до n+m. 

При знаходженні мінімального значення цільової функції можна 

поміняти знаки коефіцієнтів цільової функції на протилежні і знаходити 

максимальне значення цільової функції. Тому в задачах ми будемо знаходити 

максимум цільової функції. 

При розв’язуванні задач лінійного програмування одержують розв’язок 

в якому всі змінні додатні або рівні нулю, тому що економічні показники 

завжди додатні. Розв’язок задачі в якому всі змінні приймають невід’ємні 

значення називається допустимим. 

Базисний розв’язок системи лінійних обмежень в якому всі змінні 

приймають невід’ємні значення називається опорним планом. Кількість 

опорних планів не перевищує числа базисних розв’язків, яке в свою чергу 

дорівнює числові комбінацій Cn
m
. 

Оптимальним планом називається розв’язок при якому цільова функція 

приймає екстремальне значення, тобто максимальне або мінімальне 

значення. Оптимальний план співпадає з одним із опорних розв’язків. 

 

Симплексний метод розв’язування задач 

В 1823 році Ш. Фур’є звів розв’язок системи рівнянь в якій кількість 

невідомих більша за кількість рівнянь до знаходження найнижчої точки 

многогранника n-вимірного простору, шляхом перебору всіх точок 

многогранника. Ідея Фур’є лягла в основу симплексного метода. 

Симплекс означає в перекладі просторовий многогранник. Тобто 

система з m рівнянь з n невідомими визначає в n-вимірному просторі 

опуклий багатогранник. Оптимальний розв’язок задачі лінійного 

програмування знаходиться в одній з вершин багатогранника. Взявши за 

опорний розв’язок одну з вершин багатогранника в симплекс-методі 

рухаються вздовж ребер до вершини з оптимальним розв’язком. 

Кількість кроків, так званих ітерацій, залежить від вибору опорної 

точки, тобто від опорного плану. 

При розв’язуванні задач симплексним методом спочатку систему 

обмежень зводять до канонічного виду. При цьому, як правило, вільні члени 

повинні бути додатними і залишатись додатними в процесі пошуку 

оптимального розв’язку. Бувають випадки, коли вільні члени від’ємні в умові 
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задачі, але в процесі розв’язку вони стають додатними (краще ввести 

штучний базис, ніж від’ємні вільні члени). 

При переході від симетричної до канонічної форми задач вводять 

додаткові змінні, які утворюють природний базис. Також в утворенні 

природного базису можна використати елементарні перетворення, але при 

цьому вільні члени повинні залишатися додатними. Це вимагає від 

елементарних перетворень дотримання симплексних відношень. 

Для розв’язування задач симплексним методом користуються 

симплексними таблицями. Всі дані системи обмежень записують у 

симплексну таблицю без змін, а коефіцієнти цільової функції змінюють на 

протилежні. Це робиться із двох причин. По перше, при знаходженні 

максимуму цільової функції одержують додатні і нульові значення 

коефіцієнтів, тобто невід’ємні значення, а при знаходженні мінімуму 

недодатні, тобто нульові і від’ємні значення цільової функції. По друге, 

одержують значення цільової функції з правильним знаком. 

Розглянемо симплексний метод на конкретному прикладі. 

Знайти максимальне значення цільової функції 

Zmax=x1+2x2+3x3 

при системі обмежень 

x1+x2   3 

x1+x3   

x2+x3  5 

Xj    
Вводимо додаткові невід’ємні змінні і перетворюємо нерівності в 

рівняння. При цьому одержуємо природній базис і систему рівнянь в 

канонічній формі 

x1+x2+x4=3 

x1+x3+x5=4 

x2+x3+x6=5 

Складаємо першу симплексну таблицю 

Базисні 

невідомі 

Вільні 

члени 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X4 3 1 1 0 1 0 0 

X5 4 1 0 1 0 1 0 

X6 5 0 1 1 0 0 1 

Z 0 -1 -2 -3 0 0 0 

В цій таблиці є вже опорний план розв’язку але він ще не оптимальний. 
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За роздільний стовпчик беремо третій стовпчик в якому значення 

цільової функції найменше. 

За роздільний рядок беремо другий рядок в якому симплексне 

відношення найменше при цьому вільні коефіцієнти в процесі елементарних 

перетворень залишаються додатними. Симплексне відношення дорівнює 

відношенню вільного члена до коефіцієнта при невідомих 4/1=4. Утворюємо 

нулі в третьому стовпчику. Замість Х5 в базис вводимо Х3. 

Базисні 

невідомі 

Вільні 

члени 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X4 3 1 1 0 1 0 0 

X3 4 1 0 1 0 1 0 

X6 1 -1 1 0 0 -1 1 

Z 12 2 -2 0 0 3 0 

За роздільний беремо другий стовпчик в якому значення цільової 

функції найменше і третю стрічку в якій симплексне відношення найменше. 

Утворюємо нулі в другому стовпчику. Замість Х6 в базис вводимо Х2. 

Базисні 

невідомі 

Вільні 

члени 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X4 2 2 0 0 1 1 -1 

X3 4 1 0 1 0 1 0 

X2 1 -1 1 0 0 -1 1 

Z 14 0 0 0 0 1 2 

Так як всі коефіцієнти цільової функції невід’ємні то одержали 

оптимальний розв’язок: 

X1=0 

X2=1 

X3=4 

X4=2 

X5=0 

X6=0   Zmax=14 

Перевіряємо розв’язок    Zmax=0+2*1+3*4=14 

 

Метод штучного базису 

При розв’язуванні задач симплексним методом вихідний опорний план 

розв’язку одержували при наявності одиничного базису. Одиничний базис 

одержують при переході від симетричної форми до канонічної форми запису 

задач лінійного програмування. Інколи цей базис називають природнім. 
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При відсутності одиничного базису в системі рівнянь, заданій в 

канонічному виді, одиничний базис можна одержати шляхом елементарних 

перетворень використовуючи метод Жордана-Гауса з дотриманням 

симплексних співвідношень, при яких вільні члени залишаються додатними. 

На практиці також використовують так званий метод штучного базису, 

який називають ще методом фіктивного базису або М-методом. Розглянемо 

метод штучного базису. 

Нехай потрібно знайти максимальне значення функції 

Zmax=c1x1+c2x2+…cnxn 

змінні якої задовольняють систему обмежень 

а11х1+а12х2+…+а1nхn  в1 

а21х1+а22х2+…+а2nхn  в2 

…………………….……… 

am1x1+am2x2+…+amnxn  вm 

Xj   

В даній системі не має одиничного базису, так як не має одиничної 

матриці. Для того щоб одержати одиничний базис до кожного рівняння 

додаємо по одній фіктивній невідомій і одержуємо одиничну матрицю.  

Коли шукаємо максимум тоді від цільової функції віднімаємо фіктивні 

невідомі, а коли шукаємо мініум тоді до цільової функції додаємо фіктивні 

невідомі 

а11х1+а12х2+…+а1nхn+t1  в1 

а21х1+а22х2+…+а2nхn    +t2  в2 

…………………………… 

am1x1+am2x2+…+amnxn         +tm  вm 

Zmax=c1x1+c2x2+…cnxn-t1-t2-…-tm 

Спочатку складаємо звичайну симплексну таблицю, потім вводимо в 

базис фіктивні невідомі, утворюючи нулі у стрічці цільової функції напроти 

фіктивних невідомих. За допомогою елементарних перетворень робимо 

невід’ємними коефіцієнти цільової функції і одночасно виводимо з базису 

фіктивні невідомі. Коли всі фіктивні невідомі виведемо з базису і коефіцієнти 

цільової функції стануть невід’ємними тоді одержуємо оптимальний 

розв’язок.  

Для того щоб спростити обрахунки і менше креслити таблиць краще 

поступити таким чином: спочатку до цільової функції додаємо рівняння, і 

лише потім до рівнянь додаємо фіктивні невідомі і розв’язуємо як звичайну 

задачу лінійного програмування. Спочатку робимо невід’ємними коефіцієнти 
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цільової функції і одночасно виводимо з базису фіктивні невідомі. Коли 

коефіцієнти цільової функції стануть невід’ємними і в базисі не буде 

фіктивних невідомих, тоді одержуємо оптимальний розв’язок.  

Приклад.Знайти максимальне значення цільової функції  

Zmax=x1+2x2+3x3 

При системі обмежень 

x1+x2+2x3=12  12= x1+x2+2x3 

x1+2x2+x3=12  12=x1+2x2+x3 

До цільової функції додаємо рівняння системи обмежень 

Zmax+24=3x1+5x2+6x3-24 

До рівнянь додаємо фіктивні невідомі 

x1+x2+2x3+t1=12 

x1+2x2+x3+t2=12 

Заповнюємо симплексну таблицю 

Базисні 

невідомі 

Вільні 

члени 
X1 X2 X3 t1 t2 

t1 12 1 1 2 1 0 

t2 12 1 2 1 0 1 

Z -24 -3 -5 -6 0 0 

За роздільний стовпчик беремо третій стовпчик в якому значення 

цільової функції найменше. За роздільний рядок беремо перший рядок в 

якому симплексне співвідношення найменше 12/2=6. Перший рядок ділимо 

на 2 і утворюємо нулі в третьому стовпчику. Замість t1 в базис вводимо 

X3. 

Базисні 

невідомі 

Вільні 

члени 
X1 X2 X3 t1 t2 

X3 6 0,5 0,5 1 1 0 

t2 6 0,5 1,5 0 -0,5 1 

Z 12 0 -2 0 3 0 

За роздільний стовпчик беремо другий стовпчик в якому значення 

цільової функції найменше. За роздільний рядок беремо другий рядок в 

якому симплексне відношення найменше 6/1,5=4. В базис замість t2 

вводимо X2. Другий рядок ділимо на 1,5 і утворюємо нулі в другому 

стовпчику. 
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Базисні 

невідомі 

Вільні 

члени 
X1 X2 X3 t1 t2 

X3 4 1/3 0 1 2/3 -1/3 

X2 4 1/3 1 0 -1/3 2/3 

Z 20 2/3 0 0 7/3 4/3 

З базису вивели фіктивні невідомі і всі коефіцієнти цільової функції 

невід’ємні, отже одержали оптимальний розв’язок 

X1=0 

X2=4 

X3=4 

t1=0 

t2=0   Zmax=20 

Перевіряємо розв’язок    Zmax=0+2*4+3*4=20 

 

Симплексний метод знаходження оптимальних розв’язків 

спряжених задач 

Кожній задачі лінійного програмування відповідає спряжена лінійна 

задача, яку також називають двоїстою. В певній мірі спряжена задача 

являється оберненою до заданої задачі. Розв’язок однієї задачі можна 

безпосередньо одержати із розв’язку другої. Більшість спряжених задач 

розв’язується в симетричній формі. 

Візьмемо довільну задану задачу і запишемо спряжену їй задачу. Нехай 

в заданій задачі необхідно знайти максимальне значення цільової функції 

zmax=c1x1+c2x2+…cnxn 

при системі обмежень 

хj   

а11х1+а12х2+…+а1nхn  в1 

а21х1+а22х2+…+а2nхn  в2 

…………………………… 

am1x1+am2x2+…+amnxn  вm 

Тоді в спряженій задачі замість змінних Х вводяться змінні У, 

стовпчики заданої задачі міняються на рядки спряженої задачі, Максимуми 

змінюються на мінімуми і навпаки мінімуми змінюються на максимуми, 

коефіцієнти цільової функції стають вільними членами спряженої задачі, а 

вільні члени стають коефіцієнтами спряженої цільової функції, нерівності 

змінюються на нерівності протилежного смислу 

yi  0 
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a11y1+a21y2+…+am1ym  1 

a12y1+a22y2+…+am2ym  2 

............................................. 

a1ny1+a2ny2+…+amnym  n 

fmin=b1y1+b2y2+…bmym 

 

Приклад. Знайти максимальне значення цільової функції 

Zmax=3x1+2x2 

при обмеженнях заданих системою нерівностей 

x1-x2    

2x1+3x2    

x1+4x2   

хj   

Тоді спряжена задача буде наступною: знайти мінімальне значення 

цільової функції 

fmin=4y1+9y2+6y3 

яка задовольняє систему нерівностей 

y1+2y2+y3     
-y1+3y2+4y3     
yi   

В симплексній таблиці розв’язок спряженої задачі одержуємо 

одночасно із розв’язком заданої задачі. Тому будемо виконувати 

перетворення лише в заданій задачі. Вводимо додаткові невідомі і зводимо 

задачу до канонічного виду 

Zmax=3x1+2x2 

при обмеженнях заданих системою рівнянь 

x1-x2+х3=4 

2x1+3x2+х4=9 

x1+4x2+x5=6 

хj   

В двоїстих симплексних таблицях змінні міняються місцями 

додаткові У напроти основних Х а основні У напроти додаткових 

Х. Складаємо двоїсту симплекс-таблицю. 
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Базисні 

невідомі 

Вільні 

члени 

у4 у5 у1 у2 у3 

х1 х2 х3 х4 х5 

х3 4 1 -1 1 0 0 

х4 9 2 3 0 1 0 

х5 6 1 4 0 0 1 

Z 0 -3 -2 0 0 0 

За роздільний беремо перший стовпчик в якому цільова функція має 

найменше значення і перший рядок в якому симплексне відношення 4/1=4 

найменше. В базис замість х3 вводимо х1. Утворюємо нулі в першому 

стовпчику. 

Базисні 

невідомі 

Вільні 

члени 

у4 у5 у1 у2 у3 

х1 х2 х3 х4 х5 

х1 4 1 -1 1 0 0 

х4 1 0 5 -2 1 0 

х5 2 0 5 -1 0 1 

Z 12 0 -5 3 0 0 

За роздільний беремо другий стовпчик в якому цільова функція 

від’ємна і другий рядок в якому симплексне відношення найменше 1/5=0,2. 

Другий рядок ділимо на 5 і утворюємо нулі у другому стовпчику. В базис 

вводимо х2замість х4. 

Базисні 

невідомі 

Вільні 

члени 

у4 у5 у1 у2 у3 

х1 х2 х3 х4 х5 

х1 4,2 1 0 0,6 0,2 0 

х2 0,2 0 1 -0,4 0,2 0 

х5 1 0 0 1 -1 1 

Z 13 0 0 1 1 0 

Коефіцієнти цільової функції невід’ємні, отже отримали оптимальні 

розв’язки.  

Розв’язок заданої задачі: 

х1=4,2 

х2=0,2   Zmax=13 

х3=0   перевірка Zmax=4,2*3+2*0,2=13 

х4=0  у векторному виді план розв’язку Х(4,2; 0,2; 0; 0; 1) 

х5=1 

Оптимальний розв’язок спряженої задачі беремо із рядка цільової 

функції 
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у1=1 

у2=1   fmin=13 

у3=0   перевірка fmin=4*1+9*1=13 

у4=0  у векторному виді план розв’язку У(1; 1; 0; 0; 0) 

у5=0 

Максимальне значення цільової функції заданої задачі дорівнює 

мінімальному значенню цільової функції спряженої задачі. 

Спряжені задачі широко використовуються в економіці. При цьому 

вони можуть мати різний економічний зміст. Розглянемо один із прикладів. 

Вихідна задача визначає яку кількість і якої продукції хj необхідно 

виробити, щоб при заданій ціні одиниці продукції cj і розмірах наявних 

ресурсів bi одержати максимальну кількість продукції Zmax у вартісному 

виражені.  

Спряжена задача визначає ціну одиниці кожного із ресурсів уі, щоб при 

заданих кількостях ресурсів bi і вартостях одиниці продукції cj звести до 

мінімуму вартість затрат fmin. 

 

Запитання для самоперевірки 

1.Який план задачі лінійного програмування називається опорним? 

2. Вкажіть правила знаходження опорного плану. 

3 Сформулюйте умову оптимальності розв’язку симплексним методом. 

4. Яка відмінність між додатковими і штучними невідомими? 

5. Який алгоритм роботи із симплексними таблицями? 

6. Для розв’язку яких задач лінійного програмування застосовується 

симплексний метод? 

7. Як визначають роздільний стовпчик і роздільний рядок? 

8. Як знаходиться максимальне і мінімальне значення цільової функції 

симплексним методом? 

9. Коли одержують природній і коли одержують штучний базис?  
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Математична модель транспортної задачі 

Транспортна задача широко використовується на транспорті в 

промисловості, економіці і в теоретичних дослідженнях. 

Економічна постановка транспортної задачі наступна: із деяких пунктів 

відправлення необхідно перевезти певну кількість вантажу в ряд пунктів 

призначення. Відомо скільки вантажу знаходиться в кожному пункті 

відправлення і скільки його необхідно в кожному пункті призначення. Відомі 

віддалі від кожного пункту відправлення до кожного пункту призначення 

(інколи замість віддалі вказують собівартість перевезення одиниці вантажу). 

Необхідно визначити, яку кількість вантажу і по якому маршруту необхідно 

перевезти з пунктів відправлення до пунктів призначення, щоб загальні 

витрати на його перевезення були мінімальними. 

Математичне формулювання задачі наступне: нехай є m поставщиків і 

n споживачів. 

І – індекс поставщиків 

j – індекс споживачів 

ai – кількість вантажу у поставщиків 

bj – кількість вантажу потрібного споживачам 

xij– кількість вантажу перевезеного від і-го поставщика до до j-го 

споживача 

cij– віддаль віді-го поставщика до j-го споживача 

Якщо сумарні запаси дорівнюють сумарним потребам то транспортна 

задача називається закритою. Коли сумарні запаси не дорівнюють сумарним 

потребам тоді транспортна задача називається відкритою. Відкрита 

транспортна задача зводиться до закритої шляхом введення фіктивного 

споживача, чи фіктивного поставщика. 

В принципі транспортну задачу можна розв’язати симплексним 

методом, але при цьому буде велика кількість невідомих n*m. Тому 

транспортну задачу розв’язують іншим методом. 

При розв’язуванні транспортної задачі спочатку створюється опорний 

план розв’язку. При цьому необхідно заповнити n+m-1 клітинку таблиці а 

решту клітинок залишити вільними. Заповнюючи клітинки слід намагатись 

отримати опорний план якомога ближчий до оптимального.  

Є кілька методів складання опорного плану. В середньому, найбільш 

ефективним являється метод подвійної переваги. В кожному стовпчику 

відмічають клітинку з найменшою віддаллю. Потім в кожній стрічці 

відмічають клітинку з найменшою віддаллю. Спочатку розміщують 

максимально можливі об’єми перевезень в двічі помічені клітинки, потім 
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заповнюють клітинки помічені один раз і решту перевезень розміщують в 

непомічені клітинки з найменшою віддаллю перевезень. 

Приклад. Перевезти силос із трьох ям до трьох ферм таким чином, 

щоб загальна кількість тон-кілометрів була мінімальною. 

Складаємо опорний план. Заповнюємо 3+3-1=5 клітинок.  

Поставщики Потенціали Споживачі Запаси 

B1 B2 B3 

U V V1 с V2 с V3 с 

A1 U1 5 3  2 15 3 20 

A2 U1 5 6 25 1  4 30 

A3 U1 30 2  4  4 30 

Потреби  40 25 15 Z=175 

Визначаємо тон-кілометри 

Z=5*3+15*3+5*6+25*1+30*2=175 

Для того щоб вияснити чи одержаний план являється оптимальним 

використовують метод потенціалів. Метод потенціалів також вказує які 

клітинки необхідно заповнити для покращення розв’язку. 

Потенціали стрічок позначають U а потенціали стовпчиків позначають 

V. Потенціал першої стрічки приймають рівним нулю, а решту потенціалів 

послідовно визначають по заповнених клітинках згідно співвідношення 

Ui+Vj=Cij 

Визначивши потенціали стовпчиків і рядків визначають потенціали 

незаповнених клітинок. Якщо для кожної незаповненої клітинки виконується 

співвідношення  

Ui+Vj  Cij 

То тоді план розв’язку задачі буде оптимальним. 

Якщо навіть для однієї незаповненої клітинки ця умова не виконується 

то план розв’язку буде не оптимальним. При пошукові оптимального плану в 

першу чергу необхідно заповнити повністю чи частково клітинки для яких 

виконується умова 

Ui+Vj  Cij 

Клітинки заповнюються в порядку спадання суми потенціалів Ui+Vj- Cij. 

Методом потенціалів перевіряємо на оптимальність опорний план 

розв’язку попередньої задачі. 
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Поставщики Потенціали Споживачі Запаси 

B1 B2 B3 

U V V1=3 с V2=-2 с V3=3 с 

A1 U1=0 5 (+) 3  2 15 (-) 3 20 

A2 U2=3 5 (-) 6 25 1      (+) 4 30 

A3 U3=-1 30 2  4  4 30 

Потреби  40 25 15 Z=175 

Визначаємо потенціали по заповнених клітинках: 

U1=0 

Тоді маємо 

U1+V1=3   0+V1=3   V1=3 

U1+V3=3   0+V3=3   V3=3 

U2+V1=6   U2+3=6   U2=3 

U3+V1=2   U3+3=2   U3=-1 

U2+V2=1   3+V2=1   V2=-2 

Перевіряємо умову оптимальності для вільних клітинок: 

A1B2  0-2 2 

A2B3  3+3 4 

A3B2  -1-2 4 

A3B3  -1+3 4 

Умова оптимальності порушена для клітинки A2B3 тому цю клітинку 

потрібно заповнити складаючи новий план. 

Покращення розв’язку задачі можна виконати за правилом замкнутого 

контуру. Клітинку, яку необхідно заповнити, позначають знаком (+) і 

складають замкнутий контур в якому дана клітинка буде кутовою. Всі 

клітинки крім заданої у кутах повороту повинні бути заповнені. До уваги 

беруться лише кутові клітинки. Контур може мати складну геометричну 

форму і його сторони можуть навіть перетинатися. Найпростіша форма 

контуру прямокутна. Заданий контур єдиний для заданої клітинки. 

Заданій клітинці ставиться знак  (+) а наступній кутовій клітинці знак  

(-). Потім знаки чергуються. 

Знаходять мінусову клітинку з найменшим значенням маси 

перевезеного вантажу і це значення віднімають від вантажів у мінусових 

клітинках і додають до вантажів у плюсових клітинках. Таким чином 

одержують покращений план, який знову перевіряють на оптимальність. 
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В нашій задачі маємо прямокутний контур A1B1 – A1B3– A2B3 – A2B1 – 

A1B1 і найменше значення маси перевезеного вантажу 5 тон у мінусовій 

клітинці A2B1. Цю масу віднімаємо від мас у «від’ємних» клітинках і додаємо 

до мас у «додатних» клітинках і будуємо нову таблицю. 

Поставщики Потенціали Споживачі Запаси 

B1 B2 B3 

U V V1=3 с V2=0 с V3=3 с 

A1 U1=0 10 3  2 10 3 20 

A2 U2=1  6 25 1 5 4 30 

A3 U3=-1 30 2  4  4 30 

Потреби  40 25 15 Z=165 

 

Визначаємо потенціали по заповнених клітинках: 

U1=0 

Тоді маємо 

U1+V1=3   0+V1=3   V1=3 

U1+V3=3   0+V3=3   V3=3 

U2+V3=4   U2+3=4   U2=1 

U2+V2=1   1+V2=1   V2=0 

U3+V1=2   U3+3=2   U3=-1 

Перевіряємо умову оптимальності для вільних клітинок: 

A1B2  0+0 2 

A2B1  1+3   

A3B2  -1+0 4 

A3B3  -1+3 4 

Одержали оптимальний розв’язок: 

Zmin=10*3+10*3+25*1+5*4+30*2=165 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Дайте економічну і математичну постановку транспортної задачі. 

2. Сформулюйте метод подвійної переваги. 

3. Скільки компонентів повинно бути в опорному плані? 

4. Як обчислюють потенціали? 

5. Як покращується розв’язок методом замкнутого контуру? 

6. Сформулюйте умову оптимальності розв’язку транспортної задачі. 
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Означення, теореми і формули теорії ймовірностей 

Важливу роль в математичному апараті теорії імовірності відіграє 

комбінаторика. Основними елементами комбінаторики являється 

розміщення, комбінації (сполучення) і перестановки. 

 Розміщеннями називають сполуки, які відрізняються елементами і 

розміщенням елементів. 
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 Перестановками називають сполуки, які мають однакові елементи, але 

різне розміщення цих елементів. Кількість перестановок із елементів 

визначається по формулі 

!пРп   

 Комбінаціями називають сполуки, які відрізняються елементами, і не 

враховують порядок розташування елемента. Число комбінацій із  n по m 

елементів визначається по формулі: 
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Якщо замість взятого елемента на його місце ставлять такий же самий 

елемент, то тоді одержуємо сполуки з повторенням. 

Коли беремо елементи в розміщенні з повторенням, то замість взятого 

елемента ставиться такий же самий новий елемент, тобто у виборці кількість 

елементів не зменшується. 

 Розміщення з повторенням визначається по формулі: 

kk

п nА 
~

 

Число комбінацій із повторенням елементів визначається по формулі 

k

kn

k

п СC 1

~
 . 

Подія це все те, що може відбутися і може не відбутись в даному 

досліді. Якщо подія обов’язково появиться в даному досліді, то така подія 

називається достовірною. Якщо ж подія не появиться в даному досліді, то 

вона називається неможливою. 

Незалежними називають події, якщо поява однієї події не залежить від 

появи інших подій. 

Сумісними називають події, якщо поява однієї події не виключає появу 

інших подій. Події називаються несумісними, якщо поява однієї події 

виключає появу інших подій. 
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Якщо в результаті досліду із сукупності подій появиться одна і тільки 

одна подія, то такі події утворюють повну групу подій. Очевидно, що при 

цьому події будуть несумісні. 

Протилежними називають події якщо при появі однієї події протилежна 

обов’язково не появиться. Події позначаються великими латинськими 

літерами початку алфавіту А, В, С, D. Протилежні події позначаються 


А ,


DСВ ,, . 

Під сумою подій розуміють подію в результаті якої, появиться одна або 

кілька подій. При сумі двох подій появиться одна або дві події. 

АВА  UВ 

Добутком двох подій називається подія, при якій появляються 

одночасно обидві події. 

А·В=А∩В 

Очевидно, що добуток несумісних подій дорівнює нулю, так як ці дві 

події не можуть появитись одночасно. При добутку кількох подій всі події 

повинні появитись одночасно. 

Згідно класичного означення ймовірності, ймовірність появи події 

дорівнює відношенню кількості випадків, які сприяють появі події до 

загальної кількості рівноможливих випадків. 

  .
n

m
AP   

При статистичному визначені імовірності за імовірність події беруть 

відносну частоту появи події. 

  ,)(
n

m
AWAP   

де m – кількість випадків, в яких появилась подія; 

n – загальна кількість випадків. 

. Геометричне означення ймовірності – це ймовірність попадання даної 

точки на заданий відрізок, на задану площину, попадання точки в заданий 

об’єм.  

При попаданні точки на відрізок, ймовірність обчислюється за 

формулою: 

  .1

l

l
AP   

При попаданні точки на площину S ймовірність того, що вона попаде на 

частину площини S1 дорівнює 

  .1

S

S
AP   
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При попаданні точки в заданий об’єм: 

  .1

V

V
AP   

Ймовірність суми двох несумісних подій дорівнює сумі ймовірності 

появи цих подій 

Р(А+В)=Р(А)+Р(В). 

Повною групою подій називається система подій, в якій при проведені 

досліду появляється одна і тільки одна із цих подій. Очевидно, що події 

повної групи подій несумісні між собою. Повну групу подій утворює задана 

подія і протилежна подія. 

Протилежною називається подія, яка не відбудеться якщо відбулася дана 

подія і навпаки. Сума ймовірностей заданої і протилежної події дорівнює 1 

Р(А)+Р( А )=1 

В математиці ймовірність заданої події позначається р, а протилежної – 

q, тоді 

р+q=1 

Ймовірність добутку двох подій дорівнює добутку імовірності першої 

події на умовну імовірність другої події 

)()()( ВРАРВАР А  

Умовна ймовірність другої події – це ймовірність другої події при умові, 

що відбулась перша подія. 

Незалежними називають події, ймовірність появи яких у досліді не 

залежать від появи інших подій. 

 Ймовірність добутку незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей 

цих подій 

Р(А·В)=Р(А)·Р(В) 

Р(А·В·С)=Р(А)·Р(В)·Р(С) 

Ймовірність суми двох сумісних подій дорівнює сумі імовірності цих 

подій мінус імовірність одночасної появи цих подій 

Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(АВ) 

 Якщо події незалежні,то тоді:  

Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(А)·Р(В) 

 

Формула повної ймовірності 

)()(...)()()()()( 2211 АРнНРАРнНРАРнНРАР nн  

Якщо подія відбулася, то тоді нові значення ймовірності гіпотез можна 

визначити по формулі Бейєса: 

)()(...)()(...)()(

)()(
)(
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Незалежними повторними випробуваннями називають однотипніі 

досліди, в яких ймовірність появи події стала і однакова. 

ймовірність того, що подія появиться m раз в n незалежних 

випробовувань обчислюють за формулою Бернуллі: 

.)( mnmm

nn qрCmP   

Коли кількість незалежних випробувань стає великою тоді 

користуються локальною формулою Муавра-Лапласа 

.
1

)(
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Коли необхідно визначити появу події в n випробувань m раз, де а < m < 

b, де    m – займає деякий інтервал значень, тоді користуються інтегральною 

формулою Лапласа: 

.)(
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При визначені ймовірності статистичним методом, за ймовірність появи 

події приймають відносну частоту появи події 
n

m
. Ймовірність того, що 

відхилення відносної частоти від імовірності менше за будь-яке мале додатне 

число ε>0 визначається по теоремі Бернуллі 
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Коли ймовірність події надзвичайно мала, а кількість випробувань 

досить велика, тоді найкращим наближенням формули Бернуллі являється 

асимптотична формула Пуассона. Ймовірність того, що в n незалежних 

випробуваннях подія появиться рівно m раз, згідно формули Пуассона, 

дорівнює  

  e
m

mP
m

n
!

)(  

λ=n·р<10. 

Найпростіший потік подій можна розрахувати по формулі Пуасона. 

Нехай інтенсивність потоку, тобто кількість подій, які появляються в 

середньому за одиницю часу дорівнює λ, тоді ймовірність того, що на протязі 

часу t появиться m подій згідно формули Пуассона дорівнює: 

t
m

e
m

t
mP  




!

)(
)(  

Математичним сподіванням називається сума добутків значень 

дискретної випадкової величини на відповідні ймовірності. 
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n

i

ii PxxM
1

)(  

Якщо n прямує до нескінченності, то тоді математичне сподівання  

дорівнює середньому арифметичному значенню дискретної випадкової 

величини. 

Дисперсією називають математичне сподівання квадрата відхилення 

дискретної випадкової величини від її математичного сподівання. 

D(х)=М[x-M(x)] 2
 

Для визначення дисперсії можна користуватися наступною формулою: 

D(х)
nn PxMxPxMxPxMx 2

2

2

21

2

1 )]([...)]([)]([   

D(х)
ii

n

i

PxMx 2
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)]([ 


 

В зв’язку з розвитком ЕОМ в наш час дисперсію частіше обраховують 

по іншій формулі 

D(х) 
22

2

2

21

2

1 )]([... xMPxPxPх nn   

D(х)
22
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Середнім квадратичним відхиленням називається середнє відхилення 

ДВВ від її математичного сподівання  

)()( xDх   

Найбільш простим формулюванням закону великих чисел являється 

формулювання Бернуллі, а найбільш загальним –формулювання Чебишева. 

Спочатку Чебишев довів нерівність 

2

)(
1)|)((|




xD
xMxP   

Потім Чебишев довів теорему: 

1)|
)(...)()(...

(|lim 2121 
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Якщо кількість випадкових величин n прямує до нескінченності, то тоді 

ймовірність того, що різниця між середнім арифметичним випадкової 

величини і середнім арифметичним математичних сподівань випадкової 

величини по модулю менша як завгодно малого додатного числа ε>0 

дорівнює 1 

Неперервною називається випадкова величина, яка може приймати 

значення з деякого скінченого чи нескінченого інтервалу, Розподіл 

неперервної випадкової величини характеризується інтегральною функцією 
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розподілу, чи просто функцією розподілу,та диференціальною функцією 

розподілу, яка називається густиною ймовірностей. 

Функція розподілу визначає ймовірність попадання неперервної 

випадкової величини в інтервал  x;  

).()( xXPxF 

 Диференціальною функцією розподілу чи густиною ймовірності 

називають похідну від функції розподілу 

).()( xFхf   

Густина імовірності завжди додатна чи рівна 0, оскільки інтегральна 

функція розподілу не спадна. 

Числовими характеристиками неперервної випадкової величини 

являється: математичне сподівання, дисперсія і середнє квадратичне 

відхилення. 

Математичне сподівання визначається по формулі: 






 dxхххМ )()(   

Якщо неперервна випадкова величина задана в деякому скінченому 

інтервалі, то тоді межі інтегрування можуть бути скінченні 


e

a

dxхххМ )()(   

Дисперсію НВВ можна визначити по формулі: 

22 )]([)()( xMdxxxxD  




  

 Середнє квадратичне відхилення дорівнює  кореню квадратному з 

дисперсії 

)()( xDx   

Нормальний розподіл НВВ експериментально встановив Муавр. Він 

виміряв зріст 1350 жінок і виявив, що їх ріст підлягає формулі 

b

ax

ae

2)( 

 

В основі нормального розподілу лежить функція Муавра-Лапласа. 

Інколи цю функцію називають функцією Гауса: 








x ax

exФ
2

2

2

)(

2

1
)( 


 

де а – математичне сподівання НВВ; 

σ – середнє квадратичне відхилення. 
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Локальна функція:
2

2

2

)(

2

1
)( 
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ex



  

Для того, щоб визначити, що НВВ, яка задана нормальним законом 

розподілу, попадає в даний інтервал користуються наступною формулою: 

.)( 
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В техніці досить поширений експоненціальний розподіл НВВ. По цьому 

розподілу визначають тривалість роботи електричних ламп, 

напівпровідникових приладів, ламп розжарювання та інше.  

Густина ймовірності експоненціального розподілу визначається по 

формулі 
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Інтегральна функція розподілу для експоненціального розподілу матиме 

вигляд 
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Визначимо числові характеристики експоненціального розподілу: 

;
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Математичне сподівання дорівнює середньому квадратичному 

відхиленню. За цією властивістю розпізнають експоненціальний розподіл. 

Запитання для самоперевірки 

1. Назвіть основні сполуки комбінаторики. 

2. Які є події в теорії ймовірностей? 

3. Дайте означення ймовірності  появи події. 

4. Сформулюйте теореми про додавання ймовірностей. 

5. Сформулюйте теореми про множення ймовірностей. 

6. Запишіть формули Бернуллі, Лапласа і Пуассона. 

7. Запишіть формули математичного сподівання, дисперсії і середнього 

квадратичного відхилення. 
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Основи вибіркового метода 

а) Предмет математичної статистики 

Математична статистика – це наука, яка вивчає закономірності масових 

випадкових подій. У великої сукупності елементів чи подій можуть 

проявлятись специфічні статистичні властивості. 

Наприклад: молекула характеризується масою m і швидкістю v. Якщо ж 

взяти величезну кількість молекул газу, то в них з’являються  статистичні 

характеристики, яких немає в окремої молекули – це температура t і тиск p 

газу.  

Основою математичної статистики являється теорія ймовірностей. 

Математична статистика почала розвиватися у ХVII ст. і розвивалася 

паралельно теорії ймовірностей. Особливо інтенсивно вона розвивалася у 

другій половині ХІХ і на початку ХХ ст. У цей час математична статистика 

розвивалася, в основному, завдяки працям російських математиків, таких як: 

Чебишев, Ляпунов, Марков, а також завдяки працям англійських математиків 

Пірсона, Госета (Ст’юдента), Фішера. 

Основною задачею математичної статистики є задача про дослідження 

певної сукупності об’єктів шляхом дослідження декількох об’єктів із цієї 

сукупності. 

В науках, в яких діють статистичні закони (біологія, медицина, сільське 

господарство та інше), на основі математичної статистики планується 

експеримент, а потім після проведення експерименту проводиться 

статистична обробка результатів дослідів. 

Математична статистика дає можливість приймати правильне рішення в 

умовах невизначеності, тобто коли існує кілька варіантів дії. При цьому 

потрібно вибрати найбільш імовірний варіант. 

б) Генеральна сукупність і вибірка. Повторна і безповторна вибірка. 

Репрезентативність вибірки 

 Нехай потрібно дослідити деяку кількісну чи якісну ознаку значної 

сукупності об’єктів (ця сукупність називається генеральною сукупністю). Для 

дослідження цієї властивості беруть декілька об’єктів генеральної 

сукупності. Всі об’єкти не досліджують тому, що це, по-перше, великий 

об’єм роботи, а, по-друге, результат дослідження може впливати на об’єкти 

дослідження. 

Наприклад: при дослідженні часу свічення електричних лампи потрібно 

було б всю партію ламп спалити; при дослідженні якості кондитерських 

виробів їх необхідно було б з’їсти або понадкушувати. 
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Сукупність об’єктів, які беруться для дослідження називають 

вибірковою сукупністю або просто вибіркою. 

Кількість елементів вибірки називають об’ємом вибірки. А кількість 

елементів генеральної сукупності – об’ємом генеральної сукупності. 

Наприклад: якщо із партії 3000 об’єктів для дослідження вибрали 50 

об’єктів, то тоді об’єм генеральної сукупності N=3000, а об’єм вибірки n=50. 

Вибірку можна робити двома шляхами: 

1. З генеральної сукупності беруть об’єкт для дослідження. 

Досліджують цей об’єкт і повертають назад в генеральну сукупність. Потім 

беруть другий об’єкт і т.д. Така вибірка називається повторною. 

2. З генеральної сукупності беруть об’єкт для дослідження. 

Досліджують цей об’єкт і не повертають в генеральну сукупність. Потім 

беруть наступний елемент і т.д. Така вибірка називається безповторною.  

        Безповторна вибірка трішки точніша за повторну тому, що при 

повторній вибірці один і той же об’єкт може двічі попасти на дослідження. 

Але формули безповторної вибірки набагато складніші ніж формули 

повторної вибірки. Якщо кількість об’єктів генеральної сукупності значно 

більша за кількість об’єктів вибірки N>>n, то тоді результати обох методів 

співпадають. Тому ми будемо користуватися результатами і формулами 

повторної вибірки. 

Вибірка повинна пропорційно представляти генеральну сукупність, ця 

властивість називається репрезентативністю вибірки. Для того, щоб вибірка 

була репрезентативною потрібно вибирати об’єкти генеральної сукупності 

випадково, тоді згідно закону великих чисел кожний об’єкт генеральної 

сукупності матиме однакову ймовірність попасти у вибірку. 

Вибірки поділяються на малі, середні і великі. Кількість варіантів малої 

вибірки не перевищує 20. Середня вибірка має 20-100 варіантів. Велика 

вибірка має 100-400 варіантів. Вибірки з більшою кількістю варіантів 

зустрічаються рідко. 

в) Методи відбору об’єктів вибірки 

При відборі об’єктів вибірки користуються: простим випадковим 

методом, методом механічного відбору, серійного відбору і типового 

відбору. 

При простому випадковому відборі нумерують об’єкти генеральної 

сукупності і складають карточки з цими номерами, які витягують випадково. 

Згідно номерів витягнутих карточок відбирають об’єкти до вибіркової 

сукупності. В цьому методі можна користуватись не карточками, а 

таблицями випадкових чисел. Об’єкти генеральної сукупності відбирають 
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згідно випадкових чисел. Якщо номер випадкового числа буде більшим за 

кількість об’єктів генеральної сукупності, то це випадкове число не 

враховується. 

При механічному відборі об’єкти відбираються через певний інтервал. 

Наприклад, при 5% відборі з конвеєра береться на дослідження кожна 20 

деталь. 

При серійному відборі об’єкти беруться серіями. Наприклад, на протязі 

дня з конвеєра беруться на дослідження 5 серій по 20 елементів в кожній.  

При типовому відборі генеральна сукупність розбивається на частини, 

при цьому беруться об’єкти з кожної частини генеральної сукупності 

пропорційно об’ємам цих частин. Наприклад, у цеху 7 станків, і на 

дослідження від кожного станка беруть по 10 деталей. 

 

г) Варіаційний ряд вибірки 

Об’єкти, які відібрали із генеральної сукупності у вибірку, називають 

варіантами. Із цих об’єктів утворюють варіаційний ряд. Спочатку варіанти 

розташовують в порядку їх зростання, при цьому по кілька варіантів можуть 

мати однакові значення. Кількість варіантів, які мають однакові значення, 

називають частотами. 

Відношення частот до об’єму вибірки називається відносними 

частотами: 

n

ni

i   

Значення варіантів із заданими їхніми частотами чи відносними 

частотами називається варіаційним рядом. 

Приклад 1. Утворити варіаційний ряд із номерів взуття студентів 

агрономічного факультету:  

45, 47, 42, 43, 43, 41, 44, 43, 46, 42, 43, 44, 43, 41, 40, 43, 45, 46, 43, 42. 

Розв’язання. Складемо варіаційний ряд 

ix  40 41 42 43 44 45 46 47 ∑ 

in  1 2 3 7 2 2 2 1 20 

i  0,05 0,10 0,15 0,35 0,10 0,10 0,10 0,05 1 

Варіаційний ряд характеризується:  

1) середнім арифметичним значенням ;


 ХХ сер
 

2) дисперсією );(xD  

3) вибірковим середнім квадратичним відхиленням );(x  

4) модою Мо; 

5) медіаною Ме; 
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6) розмахом варіації 

;minmax xxR   

7) коефіцієнтом варіації  

%.100


X

V


 

Модою називається варіанта, яка найчастіше зустрічається у вибірці, 

тобто має найбільшу частоту.  

Медіаною називають значення середнього члена варіаційного ряду.  

Якщо кількість членів ряду непарна ,12  kn  то медіана визначається за 

формулою: 

1
 kxMe  

Якщо ж кількість варіанта парна, то тоді медіана визначається за 

формулою: 

.
2

1
 kk xx

Me
 

Приклад 2. Знайти моду, медіану і розмах варіації варіаційного ряду для 

розглянутого вище прикладу 1. 

Розв’язання.   Мода:     Мо = 43; 

медіана:      ;43
2

4343

2

1110 






xx

Me  

розмах варіації:        R = 47- 40=7. 

Значення варіант можуть мати не дискретні, а неперервні значення. Тоді 

утворюють у вибірці інтервали однакового розміру. Визначають середні 

точки інтервалів, визначають кількість варіантів, які попадають в той чи 

інший інтервал, тобто знаходять частоти. Обраховують відносні частоти. 

Кількість інтервалів визначають по наближеній формулі: 

пК   

При цьому кількість груп чи інтервалів не повинна бути меншою за 5 і 

більшою за 20. 

Всі обрахунки виконуються так само як і в дискретному ряді, лише при 

цьому у формули включаються середні точки інтервалу. 

Приклад 3. Скласти варіаційний ряд розподілу маси яблук: , 68, 63, 79, 

61, 31, 52, 67, 83, 111, 61, 74, 78, 65, 62 136, 30, 70, 65, 68, 73 50, 65, 91, 109, 

47, 72, 66, 77, 99, 51, 81, 48, 75, 77, 69, 70, 95, 73, 44, 86, 78, 75, 62, 76 52, 96, 

61, 71, 74, 65. 
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Розв’язання. Маса яблук неперервна величина. Утворюємо 7 інтервалів, 

що наближено дорівнює кореневі із 50. Групуємо варіанти, визначаємо 

частоти і відносні частоти. 

Інтервал (г) 0 - 20 20 - 40 40 – 60 60 - 80 80 - 100 100 - 120 120 - 140 

Середні точки 

інтервалу (г) 
10 30 50 70 90 110 130 

in  1 2 7 30 7 2 1 

i  0,02 0,04 0,14 0,60 0,14 0,04 0,02 

 

д) Полігон і гістограма. 

Графічно варіаційні ряди зображають за допомогою полігона і 

гістограми. 

Дискретні варіаційні ряди зображають за допомогою полігона частот чи 

відносних частот, а неперервні зображають за допомогою гістограми. 

Гістограма являє собою ступінчасту фігуру. В ряді задач будують 

гістограми так, щоб площа під графіком гістограми дорівнювала об’ємові 

вибірки або одиниці. 

Будують гістограми частот і відносних частот. 

Приклад 4.  Побудувати полігон відносних частот: 

ix  1 2 3 4 5 

in  2 5 6 5 2 

i  0,10 0,25 0,30 0,25 0,10 

Розв’язання. 

 
Приклад 5. Побудувати гістограму відносних частот для варіаційного 

ряду маси яблук (приклад 3). 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

1 2 3 4 5
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Розв’язання. 

 
е) Емпірична функція розподілу 

Емпіричною (або статистичною) функцією розподілу випадкової 

величини Х називається частота події, що полягає в тому, що величина X в 

результаті випробовування прийме значення, менше х: На практиці достатньо 

знайти значення статистичної функції розподілу F
*
(x), в точках х0, х1, …, хk, 

що є кінцями інтервалів статистичного ряду: 

Приклад 6. Знайти емпіричну функцію розподілу та побудувати її 

графік. Розв’язання.  Припустимо, що маємо вибірку: 

ix  2 3 4 5 

in  5 30 40 25 

∑
in  5 35 75 100 

∑
iw  0,05 0,35 0,75 1 

В третій стрічці таблиці маємо кумулятивні частоти, які утворюють 

комуляту. В четвертій стрічці маємо суму відносних частот, які утворюють 

емпіричну функцію розподілу. 

,
n

n
w i

i  n =100 

)(* xF  - емпірична функція розподілу. 

Отже, емпіричною функцією розподілу є: 


























.5......1

;54......75,0

;43.....35,0

;32....05,0

;2.....0

)(*

хпри

xпри

xпри

xпри

хпри

xF
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

10 - 20 20 - 40 40 – 60 60 - 80 80 - 100 100 - 120 120 - 140
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Побудуємо її графік. 

 
 

Запитання для самоперевірки 

1. Що вивчає математична статистика? 

2. Назвати основні поняття математичної статистики. 

3. Що називається генеральною сукупністю? 

4. Навести означення вибірки. 

5. Що розуміють під обсягом вибірки? 

6. Який ряд називається варіаційним? 

7. Дати означення інтервального ряду. 

8. Що таке емпіричний закон розподілу? 

9. Що називають розмахом варіації? 

10. Як визначають кількість інтервалів? 

11. Як встановлюють ширину інтервалу? 

12. Що називається частотою, відносною частотою? 

13. Що називається полігоном частот, полігоном відносних частот? 

14. Що таке гістограма частот, гістограма відносних частот? 

15. Що називається модою? 

16. Що називається медіаною? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2   3   4  5 6 
0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 
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Статистичні оцінки невідомих параметрів розподілу 

 

а) Поняття статистичної оцінки та їх види 

Нехай необхідно вивчити деяку кількісну ознаку генеральної сукупності. 

Тоді виникає задача оцінки невідомих параметрів генеральної сукупності за 

даними вибірки х1, х2, ..., хn, отриманої за результатами проведення n 

незалежних випробувань. При цьому можливі два види статистичних оцінок: 

точкові та інтервальні. Як правило, на основі досліджень середніх і великих 

вибірок роблять точкові оцінки, а на основі досліджень малих вибірок 

роблять інтервальні оцінки параметрів розподілу генеральної сукупності. 

 

б)Числові характеристики вибірки і генеральної сукупності 

Нехай для вивчення генеральної сукупності відносно кількісної ознаки  

Х  отримано вибірку обсягом  n . 

Визначимо числові характеристики вибірки, коли значення вибірки не 

згруповані - .,...,, 21 nXXX  

Середнім вибірковим називається середнє арифметичне значення 

варіантів вибірки. 

Якщо всі варіанти х1, х2,  ..., хn вибірки різні, то тоді середнє значення 

дорівнює: 

.
1

)...(
1

1

21 



n

i

in x
n

xxx
n

Х  

Дисперсією вибірки називається середній квадрат відхилення варіантів 

вибірки від середнього вибіркового значення:  

  .
1

1

2





n

i

iв xx
n

D

 

В зв’язку із розвитком обчислювальної техніки в даний час для 

обрахунку дисперсії використовується така формула: 

.
1 2

1

2 xx
n

D
n

i

iв 




 
Середнім квадратичним відхиленням вибірки називається корінь 

квадратний із дисперсії вибірки:  

)(xDв   

Для згрупованих даних  

хі х1 х2 х3 ..... хк 

ni n1 n2 п3 ..... nк 

числові характеристики вибірки обчислюються за формулами: 
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1
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.вв D  

Середнім значенням генеральної сукупності називається середнє 

арифметичне значення об’єктів генеральної сукупності: 

.
1

1





N

i

iX
N

X  

Дисперсією генеральної сукупності називається середній квадрат 

відхилення об’єктів генеральної сукупності від їх середнього значення: 





N

і

iгс XX
N

D
1

22 .
1

 

Середнє квадратичне відхилення генеральної сукупності дорівнює 

кореневі квадратному із дисперсії:  

.гсгс D  

в) Точкові оцінки середньої генеральної і дисперсії генеральної сукупності 

За точкову оцінку середньої генеральної сукупності приймається 

вибіркова середня: 

.вгс xX   

Кількістю ступенів вільності називають число незалежних змінних. 

Між генеральною дисперсією і вибірковою дисперсією виникає деяка 

відміна – ця відміна обумовлена тим, що кількість ступенів вільності на 

одиницю менше за об’єм вибірки. 

За точкову оцінку генеральної дисперсії приймають виправлену 

вибіркову дисперсію: 

.2SDгс   

Виправлена вибіркова дисперсія визначається по формулі: 

.
1

2

вD
n

n
S


  

Виправленим середнім квадратичним відхиленням називається корінь з 

виправленої дисперсії: 

.
1

в
n

n
S 


  

За точкову оцінку середнього квадратичного відхилення генеральної 

сукупності приймається виправлене середнє квадратичне відхилення:              

Sгс  . 
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В ряді випадків можна спростити обрахунки середнього арифметичного 

значення, дисперсії і середнього квадратичного відхилення, використовуючи 

правила: 

1) якщо всі варіанти вибірки зменшити на деяке число, то вибіркова середня 

зменшиться на це число, а дисперсія вибірки не зміниться. 

2) якщо всі варіанти вибірки поділити на деяке число, то вибіркова середня 

поділиться на це число, а дисперсія поділиться на квадрат цього числа. 

3) якщо всі частоти варіант поділити на деяке число, то середнє 

арифметичне значення і дисперсія вибірки не зміниться. 

4) дисперсія дорівнює середньому квадрату варіант мінус квадрат 

середнього значення: 

.)()( 22 xxD   

Найбільш часто використовують перше правило. 

Приклад 1. За результатами вибіркового обстеження 

хі 29 31 32 33 

ni 5 10 15 20 

Знайти точкові оцінки середнього значення, дисперсії і середнього 

квадратичного відхилення генеральної сукупності. 

Розв’язання. Використовуючи правило 3, усі частоти варіант поділимо 

на 5: 

 

 

 

Усі варіанти вибірки зменшимо на 30: 

 

 

 

тоді  середнє арифметичне значення і дисперсія вибірки не зміниться.

 

.22,149,1

;49,161,31,59,1
10

4332211)1(

;9,31309,1

;9,1
10

19

10

43322111

2
2222

.



















D

D

X

X

сер


 

 

г) Статистика малих вибірок 

Випадкові величини в більшості випадків підлягають нормальному 

розподілу, але при малих вибірках можуть бути значні відхилення від 

хі 29 31 32 33 

ni 1 2 3 4 

хі -1 1 2 3 

ni 1 2 3 4 
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нормального розподілу. Статистика малих вибірок була розвинута на початку 

ХХ ст. 

Пірсон запропонував розподіл 
2 («хі» квадрат). 

Госет запропонував t-розподіл, який назвали розподілом Ст’юдента. 

Фішер запропонував F-розподіл, який називається розподілом Фішера. 

Розподіл 
2  використовується для перевірки відповідності 

експериментальних значень в теоретичній формулі чи в теоретичному 

розподілові: 







n

i i

ii

f

fn

1

2

2 )(
  

де if  - експериментальне значення досліджуваної величини  

in  - теоретичні значення вирахувані по формулах. 

Густина розподілу 2Х  вираховується за формулою: 






 


 1

22 *

0....0

)( kk

k xee

хпри

х  

к – число степенів вільності. 

Розподіл Ст’юдента використовується для інтервальних оцінок 

параметрів розподілу: 

K

U

Z
T 

 
де Z – випадкова величина розподілена по нормальному закону; 

U – випадкова величина розподілена по закону 2 ; 

К – число степенів вільності. 

Густина розподілу Ст’юдента задається формулою: 

2

2

)
1

1();(

n

n
n

t
BntS




  

Розподіл Фішера використовується в дисперсійному аналізі 

2

1

K

K

U

F


  

де  U і V – випадкові величини розподілені по закону 2 ; 

К1 і К2 – їх степені вільності  

Густина розподілу Фішера 



40 

 






















2
12

1
2

21

1

)(

0....0

)(
KK

K

xKK

x

хпри

x

 
Коли число степенів вільності зростає, тоді розподіли прямують до 

нормального розподілу випадкової величини. 

д) Інтервальні оцінки параметрів розподілу 

Коли об’єм вибірки великий, тоді параметри розподілу вибірки майже 

дорівнюють параметрам генеральної сукупності, отже доцільно 

використовувати точкові оцінки параметрів генеральної сукупності. При 

малих вибірках між параметрами вибірки і генеральної сукупності буде 

більша відміна, і тоді доцільно використовувати інтервальні оцінки 

параметрів розподілу. 

Вірогідний (надійний) інтервал – це інтервал, в який попадає випадкова 

величина з ймовірністю γ. В більшості задач задають ймовірність, а потім 

визначають вірогідний інтервал. Як правило, ймовірність приймають рівною 

γ=0,95, γ=0,99, γ=0,999, тоді ймовірність того, що випадкова величина не 

попаде у вірогідний інтервал, буде відповідно рівною α1=0,05, α2=0,01, 

α3=0,001. Ці ймовірності називають в статистиці рівнем значущості. 

Якщо випадкова величина розподілена по нормальному закону, то тоді у 

вірогідний інтервал );(


  ХХ  випадкова величина попадає з ймовірністю 

γ=0,683. 

У вірогідний інтервал )2;2(
_

 


ХХ  випадкова величина попадає з 

ймовірністю γ = 0,954, а ймовірність попасти у вірогідний інтервал 

)3;3(
_

 


ХХ  дорівнює γ=0,997. 

Нехай ми маємо генеральну сукупність, розподілену по нормальному 

закону, і середнє квадратичне відхилення генеральної сукупності σ. Нам 

потрібно визначити інтервальну оцінку середнього арифметичного 

генеральної сукупності по середньому арифметичному значенню вибірки. 

Нехай середнє арифметичне вибірки дорівнює х, а об’єм вибірки – n. 

Середнє арифметичне генеральної сукупності дорівнює а. 

В теорії ймовірності ми показали, що середнє арифметичне однаково 

розподілених величин дорівнює математичному сподіванню кожної з 

величин, а середнє квадратичне відхилення середнього значення в п  раз 

менше за середнє квадратичне відхилення кожної з величин,тобто:  
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Визначимо вірогідний інтервал з ймовірністю γ. Нехай граничне 

значення похибки дорівнює ε, тоді вірогідний інтервал визначається з умови: 
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Згідно формули Лапласа  
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Отже, вірогідним інтервалом є : 

  ̅  
  

√  
    ̅  

  

√  
  

 

З цих формул можна визначити об’єм вибірки, який відповідає заданій 

граничній похибці при заданій ймовірності: 
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Приклад 2. Середнє квадратичне відхилення генеральної сукупності 

σ=5. Визначити надійний інтервал для середнього значення генеральної 

сукупності з ймовірністю γ=0,95, якщо середнє значення вибірки х =15 і 

об’єм вибірки n=100.  

Розв’язання. 

2Ф(t)=0,95,          Ф(t)=0,475,               t = 1,96, 

тоді гранична похибка    
n

t
   

);(1
100

52
 






xx  

Надійний інтервал для середнього значення генеральної сукупності :  

(15-1;15+1)   =   (14;16). 
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е)  Інтервальна оцінка середнього значення генеральної сукупності при 

невідомих параметрах генеральної сукупності 

Якщо параметри генеральної сукупності невідомі, то тоді із генеральної 

сукупності беремо вибірку малого об’єму n і визначаємо виправлене середнє 

квадратичне відхилення S і середнє загальне вибірки 


X . Значення параметра t 

визначається по розподілу Ст’юдента: 

2
)(


tS  

Формула для вірогідного інтервалу середнього значення генеральної 

сукупності залишається тією ж самою, але замість середнього квадратичного 

відхилення беремо виправлене середнє квадратичне відхилення і значення 

параметра t беремо по розподілу Ст’юдента: 

);(
n

St
x

n

St
x 



 

Наприклад:  для  об’єму вибірки n = 9 з  ймовірністю γ = 0,95  по таблиці  

Ст’юдента t = 2,31, а для цієї ж ймовірності по таблиці Лапласа t =1,96. 

 

є) Інтервальна оцінка середнього квадратичного відхилення генеральної 

сукупності 

Вірогідний інтервал для середнього квадратичного відхилення 

генеральної сукупності розподіленої по нормальному закону для середніх і 

великих вибірок має таку саму ширину, як і для середнього значення 

генеральної сукупності 

  ̅  
  

√  
     

  

√  
  

При малих вибірках користуються величиною q=q(γ;n), яка розподілена 

по закону χ
2
.  Із генеральної сукупності беремо вибірку малого об’єму n і 

визначаємо виправлене середнє квадратичне відхилення S. Тоді вірогідний 

інтервал для середнього квадратичного відхилення матиме вигляд: 

S (1-q) < σ < S (1+q) 

Якщо q > 1, а σ > 0, то тоді 0 < σ <S(1+q). 

Приклад 3.  Із генеральної сукупності розподіленої по нормальному 

закону, взято вибірку об’ємом n=16 об’єктів і для неї визначене виправлене 

середнє квадратичне відхилення S=5. Визначити надійний інтервал для 

середнього квадратичного відхилення генеральної сукупності з ймовірністю 

γ=0,95. 

Розв’язання. По таблиці значень q(n;γ) для q(16;0,95)=0,44 
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S(1-q)<σ<S(1+q) 

5(1-0,44)<σ<5(1+0,44) 

2,8<σ<7,2 

Якщо використати формули вибірки великого об’єму, то вірогідний 

інтервал для середнього квадратичного відхилення генеральної сукупності 

має таку ж саму ширину, як і для середнього значення генеральної 

сукупності, тобто  

475,0
2

)(, 


 t
n

tS
S

n

tS
S  

t=1,96≈2 

16

52
5

16

52
5





   

5-2,5<σ<5+2,5 

2,5<σ<7,5 

Запитання для самоперевірки 

1. Що називається статистичною оцінкою невідомого параметра розподілу? 

2. Назвати види статистичних оцінок. 

3. Дати означення точкової оцінки. 

4. Сформулювати означення інтервальної оцінки. 

5. Назвати основні числові характеристики вибірки. 

6. Перелічити основні числові характеристики генеральної сукупності. 

7. Чому дорівнює середнє значення вибірки? 

8. Як визначається дисперсія вибірки? 

9. Написати формулу для знаходження середнього квадратичного 

відхилення вибірки. 

10. Чому дорівнює середнє значення генеральної сукупності? 

11. Як визначається дисперсія генеральної сукупності? 

12. Написати формулу для знаходження середнього квадратичного 

відхилення генеральної сукупності. 

13. Що є точковою оцінкою середнього значення генеральної сукупності? 

14. Вказати точкову оцінку дисперсії генеральної сукупності. 

15. Що називається надійним інтервалом? 

16. Вказати надійний інтервал для оцінки середнього значення генеральної 

сукупності при відомому середньому квадратичному відхиленні. 

17. Вказати надійний інтервал для оцінки середнього значення генеральної 

сукупності при невідомих параметрах генеральної сукупності. 

18. Написати надійний інтервал для оцінки середнього квадратичного 

відхилення генеральної сукупності. 
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Кореляційний аналіз 

а) Функціональна і кореляційна залежність 

У вищій математиці має місце функціональна залежність, при якій 

кожному значенню однієї змінної величини ставиться у відповідність за 

певним правилом чи законом деяке значення другої змінної величини. В 

теорії ймовірностей і в математичній статистиці використовується 

кореляційна залежність. При кореляційній залежності кожному значенню 

однієї змінної величини може бути поставлений у відповідність цілий 

розподіл іншої змінної випадкової величини.  

Кореляційною залежністю називається залежність, при якій кожному 

значенню однієї змінної випадкової величини ставиться у відповідність 

середнє значення другої змінної випадкової величини. 

Наприклад: існує кореляційна залежність між урожайністю с/г культур і 

кількістю опадів. Існує кореляційна залежність між урожайністю с/г культур 

і вартістю продукції. 

б)Лінійна кореляція, коефіцієнт кореляції 

Найбільш простою і найбільш загальною є лінійна кореляційна 

залежність у=ах+b. Дані для визначення кореляційної залежності 

визначаються експериментально, тобто  

х1, х2, х3,...,хn 

у1, у2, у3,...,уn 

Міру тісноти зв’язку між випадковою величиною х та у визначає 

коефіцієнт кореляції. Цей коефіцієнт визначається за формулою: 

 

r=
 ̅   ̅  ̅

     
 

   √    ̅  

   √    ̅  

При цьому середні значення визначаються досить просто: 
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Властивості коефіцієнта кореляції: 

1. Коефіцієнт кореляції змінюється в межах від 1- до 1, тобто   -1≤r≤1; 

2. Якщо коефіцієнт кореляції r=0, то тоді між випадковими величинами х та у 

не має кореляційної залежності; 

3. Якщо 0<|r|<0,3, то тоді існує слабка кореляційна залежність; 
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4. Якщо 0,3<|r|<0.7, то тоді має місце середня кореляційна залежність; 

5. Якщо 0,7<|r|<1, то тоді має місце сильна кореляційна залежність; 

6. Якщо |r|=1, то тоді кореляційна залежність перетворюється в строгу 

функціональну залежність. 

Середнє квадратичне відхилення коефіцієнта кореляції визначається за 

формулою: 

2

1 2






n

r
S r  

де n – кількість пар експериментальних значень х і у. 

 Середнє квадратичне відхилення являється основою для визначення 

похибок і вірогідних інтервалів. 

 Квадрат коефіцієнта кореляції називається коефіцієнтом детермінації:  
2rd   

 Коефіцієнт детермінації показує, яка частина зміни однієї випадкової 

величини обумовлена зміною другої. 

 Наприклад: при використанні зрошення урожайність зернових 

збільшилась на 10 центнерів з 1 га при цьому одержали r=0,9, між 

урожайністю і кількістю витраченої води, тоді коефіцієнт детермінації 

d=0,81. Отже, за рахунок зрошення урожай збільшився на 10*0,81=8,1 ц/га. 

в)Рівняння регресії 

Рівняння регресії визначає лінійну залежність між змінною випадковою 

величиною х і змінною випадковою величиною у. 

у=ах+b, де а – коефіцієнт регресії у на х 

Якщо відомі коефіцієнт кореляції, то тоді рівняння регресії має вид: 

)()(


 xxryy
x

y




 

г) Кореляційна таблиця і кореляційне поле 

Кореляційний аналіз і всі його обрахунки досить зручно проводити у 

вигляді кореляційної таблиці.  

Приклад  1.  Проведемо кореляційний аналіз для двох випадкових 

величин х та у. При цьому визначимо r і рівняння регресії. 

х у 2х  2у  ху 

1 1 1 1 1 

2 1 4 1 2 

3 2 9 4 6 

4 3 16 9 12 

5 3 25 9 15 
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 15x   10y    552x  242 y    36xy  

3


x  2


y  112 


x  8,42 


y  2,7


xy  

Тепер знаходимо середні квадратичні відхилення: 

2

2 2

2

2 2

2 1,41 11 3 1,41;

4,8 2 0,8 0,9;

7,2 3 2 1,2
0,94.

1,41 0,9 1,27

x

y

x y

x x

y y

xy x y
r





 

 

 

  

      

     

  
   



 

Отже, рівняння регресії має вигляд:  

(y-2)=0,94
   

    
(x-3) 

y=0,6x+0,2 

 

Будуємо кореляційне поле        

 

       у 

 

       4                                           у=0,6х+0,2 

              Кореляційне  

       3            поле 

 

       2 

 

      1 

                                                                  х 

         0     1       2       3       4         5 

 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Що розуміють під кореляційним зв'язком? 

2. Дати означення кореляційного поля. 

3. Що вивчає кореляційний аналіз? 

4. Перелічити основні етапи кореляційного аналізу. 

5. Що називається рівнянням регресії? 

6. Коефіцієнт кореляції та його властивості. 

7. Як обчислюють коефіцієнт регресії? 
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8. Записати рівняння прямої лінії регресії у на х. 

 

Прогнозування економічних показників з використанням часових 

(динамічних) рядів 

а) Часові ряди. Тренд 

Усі процеси і явища розвиваються в часі. Ряди які описують зміну 

процесу в часі називаються часовими (динамічними) рядами. Часові ряди 

використовуються для того, щоб виявити закономірності розвитку даного 

процесу в часі. Визначивши закономірності розвитку досліджуваного 

показника в минулому включно до даного моменту часу, можна методом 

екстраполяції зробити прогноз на майбутній розвиток даного показника. 

Зміну даного показника в часі графічно зображають в системі 

координат «час» - «досліджуваний показник» 

t  y 

2015  36,1 

2016  38,5 

2017  40,1 

2018  39,5 

2019  42,7 

2020  41,0 

Дані розвитку показника складаються з двох частин: закономірної 

частини і випадкової частини. Закономірна частина називається трендом і 

зображується на графіку лінією. Випадкова частина, тобто вплив 

неконтрольованих випадкових факторів зумовлює відхилення 

експериментальних точок від лінії тренда. 

Тренд включає в себе три компоненти. 

1. Довгодіючі фактори, наприклад, збільшення чисельності населення, 

вплив науково-технічного прогресу і так далі. 

2. Сезонна компонента, наприклад, сезонне коливання цін на 

сільськогосподарську продукцію. 

3. Циклічна компонента, наприклад, періодичне коливання кількості 

вірусів в залежності від циклів сонячної активності. 

Отже тренд характеризує зміну досліджуваного показника в часі, 

звільнену від впливу випадкових факторів. 

В цілому положення експериментальних точок можна описати 

слідкуючою залежністю 

y(t)=f(t)+e(t), 

деf(t) – аналітичне представлення тренда; 
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e(t)– відхилення експериментальних даних від тренда під дією 

випадкових факторів. 

б) Способи визначення основної тенденції розвитку в часових 

рядах 

Для визначення закономірностей розвитку в часових рядах необхідно 

зменшити вплив випадкових факторів. Для цього використовують такі 

засоби: 

1. укрупнення періодів: 

2. метод плинної (ковзної) середньої; 

3. метод зваженої плинної середньої. 

Найпростіший спосіб виявлення основної тенденції розвитку є 

укрупнення періодів. Суть його в тому, що заданий часовий ряд замінюють 

часовим рядом з більшими періодами. За період виводять середнє значення 

показника. Недоліком методу є значне зменшення експериментальних точок. 

Тому використовують різновидності цього методу: метод плинної середньої і 

метод зваженої плинної середньої. 

При згладжуванні ряду методом плинної середньої береться 

усереднення по непарній кількості рівнів ряду m=2p+1. Після усереднення 

одержуємо часовий ряд в якому стало на 2р елементів менше чим у 

вихідному ряді. На р елементів стало менше спочатку і на р елементів стало 

менше в кінці. 

Інколи проводять згладжування часового ряду за допомогою зважених 

середніх плинних. Доцільно вважати,що те,що відбувалося в більш віддалені 

проміжки часу має менший вплив на текуче значення показника, ніж те що 

відбувалося в ближчі моменти часу. Тому кожний рівень в проміжку 

усереднення множать на певний числовий коефіцієнт, який називається 

«вагою». 

Для визначення ваг користуються многочленами і методом найменших 

квадратів. При використанні многочлена другого степеня і п’яти рівнів 

усереднення формула зваженої середньої має вид: 

ук=1/35(-3ук-2+12ук-1+17ук+12ук+1-3ук+2). 

Ці формули симетричні і сума всіх коефіцієнтів дорівнює одиниці: 

1/35(-3+12+17+12-3)=1. 

Звичайні прирости ряду визначаються по формулі Δу=ук+1-ук. 

 Середні прирости для п’яти рівнів усереднення визначаються за 

формулою: 

Δук   1  ук   ук 1-ук-1-2ук-2) 



49 

 

Результати середньої за п’ять років, середньої плинної, середньої 

зваженої плинної, приростів і середніх приростів для п’яти рівнів 

усереднення представлені в таблиці 

 

Рік t у 

попит 

Середні 

за 5 

років 

Середні 

плинні 

Середні 

зважені 

плинні 

Прирости 

Δу 

Середні 

прирости 

Δу 

2006  1 7  -  -  - -3  - 

2007  2 4  -  -  - 5  - 

2008  3 9  6,2  6,2 5,48  -6  0,1 

2009  4 3  -  6,0 6,42  5  0,3 

20010  5 8  -  6,2 5,77  -2  -0,5 

 

2011  6 6  -  6,0 6,42  -1  0,7 

2012  7 5  -  6,8 5,94  3  0 

2013  8 8  6,8  6,8 6,80  -1  0,6 

2014  9 7  -  7,4 7,68  1  0,8 

2015  10 8  -  7,8 8,08  1  0 

 

2016  11 9  -  7,8 8,23  -2  0,1 

2017  12 7  -  7,6 8,03  1  -0,5 

2018  13 8  7,4  7,4 6,97  -2  -0б5 

2019  14 6  -  - -  1  -0,5 

2020  15 7  -  - -  -  - 

 

Для аналітичного моделювання тренда можна використати середні 

прирости рівнів ряду, але цей метод залежить лише від початкового і 

кінцевого рівнів, а рівні, які в середині ряду не враховуються, тому загальна 

тенденція може бути помилковою. Щоб уникнути випадкових впливів, слід 

використовувати для одержання тренду метод найменших квадратів. 

Вирівнювання методом найменших квадратів можна здійснити за 

прямою лінією тренда або будь-якою кривою лінією, яка визначає 

функціональну залежність факторів від часу. Для вибору лінії тренда слід 

дослідити закони розвитку даного явища. В більшості випадків одержують 

пряму лінію тренда і значно рідше квадратичну. 

При лінійних залежностях рівняння тренда (регресії) має вид: 

у(t)=аt+в. 

Невідомі параметри а і в знаходять методом найменших квадратів, 

розв’язавши систему нормальних рівнянь: 
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аΣt
2
+вΣt=Σtу 

аΣt+вn =Σу 

Визначимо лінію тренда в нашій задачі. Проміжні обрахунки 

виконаємо в таблиці 

Рік t у t
 2 

tу 

2006  1 7  1  7 

2007  2 4  4  8 

2008  3 9  9  27 

2009  4 3  16  12 

2010  5 8  25  40 

 

2011  6 6  36  36 

2012  7 5  49  35 

2013  8 8  64  64 

2014  9 7  81  63 

2015  10 8  100  80 

 

2016  11 9  121  99 

2017  12 7  144  84 

2018  13 8  169  104 

2019  14 6  196  84 

2020  15 7  225  105 

Σ  120 102  1240  848 

Підставляємо суми в систему рівнянь і виконуємо обрахунки 

1240а+120в=848 

120а+15в=102 

Спрощуємо рівняння: 

155а+15в=106 

120а+15в=102 

Віднімаємо рівняння, тоді 

35а=4  а=0,114 

15в=102-120*0,114 =88,29  в=5,89 

Одержали рівняння тренда: 

у=0,114t+5,89. 

 

в) База та горизонт прогнозу. Екстраполяція тренда для 

розрахунків прогнозу 
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При прогнозуванні використовують усереднені значення 

досліджуваного показника на деякому інтервалі часу.  Використовувана при 

прогнозуванні кількість проміжків спостережень називається базою 

прогнозу, а кількість проміжків на які робиться прогноз – горизонтом 

прогнозу. 

При складанні прогнозу слід користуватися правилом з досвіду: термін 

упередження не може перевищувати третини проміжку бази прогнозу. Тобто 

прогноз не перевищує третини бази прогнозу. 

Для обчислення величини прогнозу необхідно мати рівняння регресії, 

яке показує залежність досліджуваного показника від часу 

y(t)=f(t). 

Рівняння регресії може бути лінійним а також нелінійним і описуватися 

деякою виробничою функцією. 

Точність прогнозу залежить від точності рівняння регресії. При цьому 

ускладнення аналітичної залежності підвищує точність представлення 

тренда, але зростаюча кількість параметрів збільшує вірогідний інтервал і 

відповідно зменшує точність прогнозу. 

Після того як визначена закономірність зміни тренда від часу в 

минулому і одержано рівняння часової регресії можна визначити точкове 

значення прогнозу досліджуваного показника. Для цього у рівняння регресії 

необхідно підставити час для якого робиться прогноз. 

В нашому прикладі спостереження проводились на протязі 15 років і 

відповідно база прогнозу дорівнює 15 років. Тоді горизонт прогнозу буде 

п’ять років тобто втричі менший. Зробимо прогноз попиту на п’ять 

наступних років: 

2021 у=0,114*16+5,89=7,71 

2022 у=0,114*17+5,89=7,83 

2023 у=0,114*18+5,89=7,94 

2024 у=0,114*19+5,89=8,05 

2025 у=0,114*20+5,89=8,17. 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Вкажіть основні характеристики часових рядів. 

2. Які компоненти включає в себе тренд? 

3. Назвіть способи визначення основної тенденції розвитку в часових 

рядах. 

4. Яка відміна між плинною середньою і зваженою плинною 

середньою? 

5. Що називається базою прогнозу? 
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6. Які співвідношення між базою і горизонтом прогнозу? 

7. Які математичні основи методу найменших квадратів? 

 

 

 

Елементи дисперсійного аналізу 

а) Однофакторний дисперсійний аналіз 

Дисперсійний аналіз розробив англійський математик Фішер. На основі 

дисперсійного аналізу спочатку планується експеримент і наукова система 

досліджень, а потім виконується статистична обробка результатів 

експериментальних досліджень. 

Розглянемо однофакторний дисперсійний аналіз. В ньому досліджується 

вплив одного фактора f на досліджувану величину х. Наприклад: 

однофакторним буде дослідження впливу мінеральних добрив на 

урожайність.  При цьому фактор f може являти собою кількість внесених 

мінеральних добрив на 1 га.  

Якщо досліджується вплив двох факторів, то тоді проводиться 

двофакторний дисперсійний аналіз, а якщо кількість факторів більша, то 

виконують багатофакторний дисперсійний аналіз. Наприклад: внесення 

органічних і мінеральних добрив на поливних землях. В даному випадку 

урожайність буде залежати від кількості витраченої води, внесених 

органічних і мінеральних добрив.  

В результаті математичної обробки експериментальних даних 

визначаємо спостережуваний критерій Фішера, який дорівнює відношенню 

факторної дисперсії до залишкової дисперсії: 

2

2

залишкова

факторна

S

S
F   

Залишкова дисперсія – це дисперсія похибок. Якщо виявиться, що 

експериментальне значення критерію Фішера більше за його теоретичне 

значення, то тоді фактор f впливає на досліджувану величину х на даному 

рівні значущості:Fексп. > Fтеор. 

Якщо виявиться, що експериментальне значення менше за теоретичне, 

то тоді вплив фактора f буде неістотнім:Fексп .< Fтеор. 

б) Загальна, факторна і залишкова сума квадратів відхилень 

Дисперсійний аналіз проводиться у вигляді таблиць 

Фактор 

f 

Повторності  ∑V Середні 

групові 

значення 


X  

І ІІ ІІІ ............ n 
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f1 x11 x12 x13 ……… x1n V1 


X 1 рг 

f2 x21 x22 x23 ............ x2n V2 


X 2 гр 

……… ……… ……….. ………. ………. ………. ………… ……….. 

Fe xe1 xe2 xe3 ............ xen  Ve 


X e гр 

∑P P1 P2 P3 ….. Pn  ijх  

X  

Для того, щоб результати дослідів були більш достовірними, дослід 

проводиться в кількох повторностях – найчастіше 3-6 повторностей.  

Спочатку в дисперсійному аналізі визначають середні групові значення, 

тобто середнє значення по кожному досліду, а також визначають загальне 

середнє значення:  

enN

N

x

X

n

i

e

j

ij






 


1 1  

Результати дисперсійного аналізу не змінюються, якщо ці дані 

зменшити на будь-яке число. При відсутності обчислювальної техніки ці дані 

доцільно зменшити на середнє арифметичне значення, тоді обрахунки будуть 

найменшими.  

Визначають загальну суму квадратів відхилень за формулою: 


 


n

i

e

j

ijзаг xxW
1 1

2)(  

Знаходять факторну суму квадратів відхилень або суму квадратів 

відхилень варіантів:  





e

j

jггфакт xxnW
1

2)(  

Потім визначають залишкову суму квадратів відхилень:  

фактзагзал WWW   

 

в) Загальна факторна і залишкова дисперсія 

Після того, як визначили суму квадратів відхилень визначають степені 

вільності для дисперсії. Кількість степенів вільності для загальної дисперсії 

дорівнює N -1, кількість степенів вільності для факторної дисперсії дорівнює 

e-1, кількість степенів вільності для залишкової дисперсії дорівнює (N-1)-(e-

1)=N-e. 

Після того, як обрахували степені вільності визначають дисперсії: 

1

2




N

W
S заг

заг
1

2




e

W
S

факт

факт
eN

W
S зал

зал


2  

Цими формулами можна користуватись і тоді, коли в таблиці є 

незаповнені клітинки. Критерій Фішера визначається за формулою: 
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2

2

залишкова

факторна

S

S
F   

Якщо всі клітинки таблиці заповнені, тоді можна визначити суму 

квадратів відхилень дещо іншим способом. Для цього спочатку визначають 

корегуючий фактор С: 

N

x

С

n

i

e

j

ij
 


1

2

1

)(

 

Загальну суму квадратів визначають за формулою: 


 


n

i

e

j

ijзаг CxW
1 1

2  

Факторну суму визначають за формулою: 

C
n

V

W

e

j

j

факт 


1

2

 

Потім визначають залишкову суму квадратів відхилень:  

фактзагзал WWW   

Дисперсії і критерій Фішера визначають за наведеними вище 

формулами. 

Для того, щоб існувала істотна різниця між середніми значеннями 

варіантів, необхідно, щоб експериментальне значення критерію Фішера було 

більше за теоретичне. Якщо експериментальне значення Фішера буде менше 

за теоретичне, то тоді не має істотної різниці між варіантами. 

Приклад: розглянемо вплив мінеральних добрив на урожайність озимої 

пшениці. 

Рівень фактора І ІІ ІІІ IV ∑V 


X  гр. 

Контроль без добрив 36 40 44 40 160 40 

NPK-80 48 52 46 46 192 48 

∑Р     352 


X =44 

Зменшимо всі дані на середнє арифметичне, тобто на 44. 

 І ІІ ІІІ IV ∑V 

Контроль без добрив -8 -4 0 -4 -16 

NPK-80 4 8 2 2 16 

∑Р -4 4 2 2 0 

 

1842284448 2222222 загW

 

128
4

1616 22




фактW
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56128184 залW

 

Визначаємо кількість степенів вільності: 

112 фактi 628 залi  

Визначаємо дисперсії: 

128
12

1282 


фактS 3,9
6

562 залS  

Визначаємо критерій Фішера: 

8,13
3,9

128
2

2


залишкова

факторна

ванеспостережу
S

S
F  

По таблиці критерію Фішера для однієї степені вільності факторної 

дисперсії і для шести степенів вільності залишкової дисперсії на рівні 

значимості α=0,05 визначаємо теоретичне значення критерію Фішера  Fтеор = 

5,99. 

Так як Fексп.>Fтеор, тому внесення мінеральних добрив істотно впливає 

на урожайність на рівні значимості α=0,05. 

 

 

Запитання для самоперевірки 

1. В чому полягає ідея дисперсійного аналізу? 

2. Навести означення загальної суми квадратів відхилень. 

3. Записати формулу для обчислення факторної суми квадратів відхилень. 

4. Що називається залишковою сумою квадратів відхилень? 

5. Який зв'язок існує між загальною, факторною і залишковою сумами 

квадратів відхилень? 

6. Чому дорівнює число ступенів вільності загальної, факторної і 

залишкової дисперсії? 

7. Як визначають загальну, факторну і залишкову дисперсії? 

8. Яким статистичним критерієм користуються під час проведення 

дисперсійного аналізу? 

9.  Навести загальну схему дисперсійного аналізу. 
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Математичне моделювання процесів масового обслуговування 

а) Основні поняття та класифікація систем масового 

обслуговування 

Поява теорії систем масового обслуговування на початку 20-го століття 

була обумовлена потребами виробництва. Засновником теорії був датський 

математик Ерланг, який успішно використав методи теорії ймовірностей для 

розробки експлуатаційних можливостей АТС. Термін «теорія масового 

обслуговування ввів в науку радянський математик О.Я. Хінчин. 

Характерною особливістю СМО є наявність двох сторін: сторони, яка 

потребує обслуговування, і сторони, яка виконує обслуговування. Запит на 

обслуговування є випадковою подією в часі, також випадковим являється час 

обслуговування, тобто тривалість обслуговування. 

Кожна система масового обслуговування характеризується такими 

величинами: 

1. Вхідним потоком вимог,який визначається послідовністю запитів у 

часі і характеризується певним законом розподілу вимог на одиницю часу. 

2. Дисципліною черги, яка характеризує порядок виконання запитів, 

Існує кілька правил відбору при наявності черги: 

а). Перший у черзі обслуговується першим. 

б). Останній у черзі обслуговується першим (розвантаження вантажів). 

в). Випадкове обслуговування (опитування студентів). 

г). Обслуговування за пріоритетом. 

3. Механізм обслуговування характеризується терміном 

обслуговування та кількістю виконаних вимог за одиницю часу. Доцільно 

мати систему з переважаючою спроможністю обслуговування над вхідним 

потоком вимог.  

Системи масового обслуговування можуть бути одно канальні і 

багатоканальні (магазин з одним і кількома продавцями). 

Системи масового обслуговування можуть бути з відмовою та з 

очікуванням тобто з чергою. АТС – система з відмовою, каси, магазини – 

системи з чергою. 

б) Математичні основи роботи систем масового обслуговування 
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Стан системи масового обслуговування характеризується трьома 

випадковими потоками: вхідним потоком запитів, потоком їх обслуговування 

та потоком запитів, які залишають систему без обслуговування. 

Основною характеристикою потоку є його інтенсивність, тобто середнє 

число подій, які відбуваються за одиницю часу. Для вхідного потоку 

інтенсивність запитів позначається λ. Інтенсивність обслуговування одним 

каналом позначається μ. 

 Потоки подій вважають елементарними. Елементарним називається 

потік, який має такі властивості: 

1. Стаціонарність. Стаціонарним називається потік інтенсивність якого 

не змінюється з часом. 

2. Ординарність, тобто імовірність одночасної появи двох чи кількох 

подій дорівнює нулю. 

3. Відсутність післядії, тобто імовірність появи наступної події не 

залежить від часу та інтенсивності появи попередніх подій. 

Імовірність того, що на протязі часу t подія появиться к раз при 

інтенсивності елементарного потоку λ, визначаються за формулою Пуассона: 

)(

!

)(
)( t

m

n e
m

t
mP    

Цей закон повністю описує потік вимог. По цій формулі можна 

визначити імовірність того, що за час t надійде к-вимог, менше к і більше к 

вимог.  

На практиці замість закону розподілу числа вимог к на проміжку часу t 

користуються законами випадкової величини терміну τ між двома 

послідовними вимогами. Функція розподілу випадкової величини часу τ між 

двома послідовними вимогами визначається експоненціальним законом 

розподілу 

F(t)=1-e
-λt

 

f(t)= λ e
-λt

 

Математичне сподівання експоненціального розподілу, тобто середній 

час між двома послідовними вимогами дорівнює: 

М(τ)=1/ λ 

Середнє квадратичне відхилення також дорівнює 1/ λ. 

В експоненціальному розподілі математичне сподівання дорівнює 

середньому квадратичному відхиленню і дорівнює величині оберненій до 

інтенсивності потоку. 

Експоненціальний закон моделює процес «позбавлений пам’яті», тобто 

відсутня післядія. 
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Термін виконання вимоги дорівнює часові, затраченому каналом 

обслуговування на її виконання. Термін обслуговування залежить від цілого 

ряду причин і являється випадковою величиною, яка підлягає 

експоненціальному розподілові: 

f(t)=μe-
μt

 

де μ- середня кількість обслуговувань за одиницю часу 

μ=1/ t 

де t – середній час обслуговування однієї вимоги. 

в) Одноканальні системи масового обслуговування 

Розглянемо роботу одно канальної системи масового обслуговування з 

очікуванням тобто з необмеженою чергою. 

Інтенсивністю навантаження системи називається величина ρ=λ/μ. 

Робота системи буде задовільною лише тоді коли 

λ   μ тобто  λ/μ 1 

Імовірність того, що в черзі знаходиться к запитів, наприклад, в черзі 

стоїть к покупців визначається по формулі: 

Рк= (λ/μ)
к
(1- λ/μ) 

Імовірність очікування обслуговування не менше часу t0 дорівнює 

Р=(λ/μ)exp(-t0(λ-μ)) 

На основі цієї формули можна визначити основні характеристики одно 

канальної системи масового обслуговування. Ці характеристики носять 

випадковий характер і для них одержують середні значення. 

1. Середня кількість вимог в системі, тобто середня кількість вимог які 

на обслуговувані і в черзі, в довільний момент часу дорівнює: 

К=λ/(μ-λ) 

2. Середнє число запитів в черзі буде на одиницю менше за середню 

кількість вимог в системі, тому що один запит обслуговується: 

V= λ/(μ-λ)- λ/μ 

V=λ
2
/μ(μ-λ). 

3. Імовірність утворення черги, це імовірність того, що в системі буде 

більше одного запита: 

Р=1-Р0-Р1 

Р=1-(1-ρ)-ρ*(1-ρ)=ρ
2
 

Р=λ
2
/μ

2
. 

4. Середній час очікування в черзі: 

t=( λ/μ)/(μ-λ). 

5. Середній час перебування вимоги в системі: 

t=1/(μ-λ). 
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6. Коефіцієнт простою каналу обслуговування: 

К=1- λ/μ. 

7. Середні сумарні витрати часу в черзі на обслуговування всіх запитів 

дорівнює добутку кількості запитів на час очікування одного запиту: 

t=n*tоч. 

Розглянемо приклад. База постачання отрутохімікатів працює шість 

годин. Вхідний потік запитів має інтенсивність λ=3 запити/год. Інтенсивність 

обслуговування запитів/год. Визначити основні характеристики системи 

масового обслуговування. 

Інтенсивність навантаження системи буде дорівнювати: 

ρ= λ/μ=3/5=0,6 

1. Середнє число вимог у системі: 

К=λ/(μ-λ)=3/(5-3)=1,5 

2. Середнє число запитів у черзі  

V=λ
2
/μ(μ-λ)= λ/(μ-λ)- λ/μ=1,5-0,6=0,9 

3.Імовірність утворення черги: 

Р=λ
2
/μ

2
=0,6

2
=0,36. 

4. Середній час очікування в черзі: 

t=( λ/μ)/(μ-λ)=0,6/(5-3)=0,3 

5 Середній час перебування вимоги в системі: 

t=1/(μ-λ)=1/(5-3)=0,5 

6. Коефіцієнт простою бази: 

К=1- λ/μ=1-0,6=0,4 

7. Сумарні витрати часу покупців в черзі: 

t=n*tоч=3*6*0,3=5,4 год. 

Коли інтенсивність навантаження системи λ/μ=0,5 тоді витрати часу 

покупців у черзі дорівнюють часові простою продавців, при одноканальній 

системі масового обслуговування. 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Назвіть основні види систем масового обслуговування. 

2. Які потоки подій мають місце в системах масового обслуговування? 

3. Чому дорівнює інтенсивність навантаження системи? 

4. Яка ймовірність утворення черги? 

5. Який час очікування в черзі? 

6. Чому дорівнює коефіцієнт простою каналу обслуговування? 
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Завдання для практичних робіт і самостійної роботи  

 

1. Знайти максимальне значення цільової функції 

Zmax=4x1+2x2+3x3 

при системі обмежень 

x1+x2 6 

x1+x3   

x2+x3 5 

Xj    

2. Знайти максимальне значення цільової функції 

Zmax=x1-x2+3x3 

при системі обмежень 

x1+2x2 5 

x1+x3   

3x2+x3 5 

Xj    

3. Знайти максимальне значення цільової функції 

Zmax=2x1+3x2+x3 

при системі обмежень 

2x1+4x2 7 

3x1-x3   

2x2+3x3 6 

Xj    

4. Знайти максимальне значення цільової функції 

Zmax=4x1+2x2-x3 

при системі обмежень 

x1+4x2 6 

3x1+x3   

2x2+5x3 10 

Xj    

5. Знайти максимальне значення цільової функції 

Zmax=3x1-2x2+4x3 



61 

 

при системі обмежень 

5x1+2x2 12 

2x1+x3   

4x2+x3 10 

Xj    

6. Знайти максимальне значення цільової функції 

Zmax=x1+x2+2x3 

при системі обмежень 

x1+2x2 6 

2x1+x3   

x2+x3 5 

Xj    

7. Знайти максимальне значення цільової функції 

Zmax=3x1+2x2-x3 

при системі обмежень 

x1+3x2 8 

2x1+x3   

x2+x3 5 

Xj    

8. Знайти максимальне значення цільової функції 

Zmax=x1+2x2+4x3 

при системі обмежень 

x1+x2 5 

2x1+x3   

x2+3x3 10 

Xj    

9. Знайти максимальне значення цільової функції 

Zmax=x1-x2+2x3 

при системі обмежень 

x1+x2 5 

2x1+x3   

3x2+x3 10 

Xj    

10. Знайти максимальне значення цільової функції 

Zmax=4x1+2x2+x3 

при системі обмежень 

x1+2x2 8 
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x1+x3   

3x2+x3 9 

Xj    

11 –20. Трьом підприємствам потрібна сировина в кількості b1, b2, b3 

тон відповідно. Запаси сировини знаходяться в трьох пунктах зберігання в 

кількостях a1, a2, a3 тон відповідно. Відома матриця віддалей між пунктами 

зберігання і підприємствами. Необхідно зробити такі перевезення, щоб 

загальна кількість тон-кілометрів була мінімальною 

11.  a1=20 a2=30 a3=40 

b1=15 b2=50 b3=25 

   
   
1   

 

12. a1=40 a2=60 a3=80 

b1=30 b2=100 b3=50 

   
   
1   

 

13. a1=10 a2=20 a3=30 

b1=5 b2=22 b3=33 

   
   
1   

 

14. a1=30 a2=30 a3=40 

b1=25 b2=32 b3=43 

   
   
   

 

15. a1=40 a2=40 a3=40 

b1=25 b2=50 b3=45 

   
   
   

 

16. a1=50 a2=50 a3=50 

b1=35 b2=60 b3=55 

   
   
   

 

17. a1=40 a2=30 a3=80 

b1=35 b2=50 b3=65 
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18. a1=60 a2=70 a3=70 

b1=65 b2=50 b3=85 

   
   
   

 

19. a1=60 a2=80 a3=100 

b1=65 b2=70 b3=115 

   
   
   

 

20. a1=20 a2=30 a3=10 

b1=15 b2=22 b3=23 

   
   
   

 

21. Знайти за результатами вибірки 

хі 2 5 7 8 10 

ni 1 3 2 4 1 

емпіричну функцію розподілу і побудувати її графік. 

22. Знайти моду, медіану, розмах варіації і побудувати полігон 

відносних частот за даними розподілу господарств району щодо 

забезпеченості зернозбиральними комбайнами 

Кількість комбайнів, хі 1 2 3 4 5 6 

Число господарств, ni 5 16 20 9 6 4 

23. За результатами вибіркового обстеження часу (років) діяльності 

фірм 

хі 1 2 3 4 5 6 7 

ni 21 15 14 14 10 7 2 

побудувати полігон відносних частот. 

24. За результатами вибіркового обстеження віку (років) 

першокурсників 

хі 16 17 18 19 20 

ni 3 29 10 6 2 

побудувати полігон відносних частот. 
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25. Побудувати полігон частот при обстеженні свиноматок щодо 

кількості народжених поросят хі. 

хі 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ni 3 4 6 11 15 14 8 7 2 

 

 

26. За результатами вибіркового обстеження числа касових апаратів у 

комерційних торговельних пунктах міста 

хі 0 1 2 3 4 

ni 17 39 30 14 3 

побудувати полігон відносних частот. 

27. Побудувати полігон відносних частот і кумуляту при обстеженні 

свиноматок щодо кількості народжених поросят хі. 

хі 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ni 3 4 6 11 15 14 8 7 2 

28. За результатами вибіркового опитування студентів різних форм 

навчання щодо якості читання лекцій із спеціальних дисциплін (балів) 

хі 2 3 4 5 

ni 1 12 38 41 

побудувати полігон відносних частот і кумуляту. 

29. За результатами спостережень максимальної температури повітря 

(
0
С) впродовж останніх років 

хі 34 36 37 39 

ni 5 12 6 4 

побудувати полігон відносних частот і кумуляту. 

30. За результатами вибіркового обліку числа джерел доходів громадян 

хі 1 2 3 4 5 

ni 48 23 8 2 1 

побудувати полігон відносних частот і кумуляту. 

31. Знайти моду і медіану розподілу лейкоцитів за числом хі 

поглинутих ними бактерій 

хі 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ni 180 220 241 138 90 71 4 32 20 10 2 

32. При зважуванні корів одержали такий інтервальний ряд розподілу 

тварин за живою масою 
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х, ц 3-3.5 3.5-4 4-4.5 4.5-5 5-5.5 5.5-6 

n 7 8 17 31 18 8 

Знайти моду і медіану даного розподілу. 

33. Знайти моду і медіану за результатами сортовипробування 

урожайності проса хі (ц/га) 

хі 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 

ni 2 3 2 6 23 21 9 6 3 5 

34. Знайти моду і медіану інтервального ряду розподілу корів ферми 

протягом лактаційного періоду за величиною надоїв хі (ц) 

х 4-6 6-8 
8-10 10-

12 

12-

14 

14-

16 

16-

18 

18-

20 

20-

22 

22-

24 
>24 

ni 1 3 6 11 15 20 14 12 10 6 2 

35. Знайти моду і медіану інтервального ряду розподілу господарств 

району за величиною валового збору зерна хі(тис. ц) 

хі -хі+1 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 10-12 

n 7 9 15 12 13 10 8 4 

36. Знайти моду і медіану інтервального ряду розподілу чисельності 

корів хі  за 6 років спостережень 

хі -хі+1 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 

ni 48 45 40 42 35 12 

37. Знайти моду і медіану інтервального ряду розподілу тракторів за 

величиною виробітку за зміну на оранці зябу хі 

хі -хі+1 6-6,5 6,5-7 7-7,5 4,5-8 8-8,5 8,5-9 9-9,5 

ni 8 12 14 17 20 18 11 

38. Знайти моду і медіану інтервального ряду розподілу робочих ПСГП 

“Пікус” за величиною виробничого стажу хі (років) 

хі -хі+1 до 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

ni 20 25 28 34 34 30 24 15 

39. Знайти моду і медіану інтервального ряду розподілу молодняка 

великої рогатої худоби за величиною середньодобових приростів хі (г) 

хі -хі+1 450-500 500-550 550-600 600-650 650-700 700-750 

ni 52 68 75 70 62 60 

40. Знайти моду і медіану інтервального ряду розподілу площ регіонів, 

зайнятих під посівами зернових культур, хі (тис.га) 

хі -хі+1 до 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

ni 14 12 10 14 9 5 
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41. За даними середньорічних значень сумарної фотосинтетичної 

активної радіації (ккал/см
2
) по зонах і областях України: 56,7; 54,6; 55,1; 55,2; 

56,6; 53,7; 61,6; 56,2; 58,8; 58,8; 52,0; 53,3; 50,7; 51,7; 49,1; 51,6; 54,2; 51,8; 

53,3; 52,1; 50,0; 48,9; 49,3; 52,2; 50,2; 50,9; 49,7 необхідно: а) написати 

варіаційний ряд; б) скласти інтервальний ряд; в) знайти моду, медіану, 

розмах варіації; г) побудувати гістограму відносних частот. 

 

42. За даними середньої суми опадів (мм) за третю декаду липня по 

зонах і областях України: 15, 17, 15, 18, 14, 18, 12, 13, 13, 12, 25, 22, 23, 20, 

24, 29, 19, 27, 20, 32, 28, 30, 35, 36, 27, 24 необхідно: а) написати варіаційний 

ряд; б) скласти інтервальний ряд; б) знайти моду, медіану, розмах варіації; в) 

побудувати гістограму відносних частот. 

43. За даними втрат вологи (т/га) за добу внаслідок запізнення з 

ранньовесняним боронуванням: 38, 40, 73, 60, 58, 55, 48, 59, 77, 45, 57, 60, 45, 

72, 71, 52, 58, 57, 60, 35, 43, 48, 54, 59, 81 , 64, 67, 72, 48, 56, 62, 69, 71, 67, 54, 

61, 58, 45, 58, 52, 74, 75, 49, 63, 58, 54, 63, 39, 41, 48, 56, 71, 70, 64, 65, 60, 75, 

52, 59, 70, 62 необхідно: а) написати варіаційний ряд: б) скласти 

інтервальний ряд; в) знайти моду, медіану, розмах варіації; г) побудувати 

гістограму відносних частот. 

44. За результатами сортовипробування урожайності гороху (ц/га): 

16,3 16,4 17,3 17,2 17,4 18,2 18,1 19,6 19,5 19,5 

20,6 20,2 20,7 20,2 20,6 20,5 20,7 20,1 20,9 20,6 

20,8 20,3 20,0 20,6 20,9 20,5 21,8 21,6 21,3 21,7 

21,6 21,3 21,6 21,3 21,7 21,3 21,4 21,2 21,5 21,7 

22,1 22,6 22,3 22,7 22,2 22,7 23,9 23,1 23,2 23,4 

25,1 25,1 25,0 25,0 19,6 19,6 19,5 20,5 20,4 24,1 

21,3 21,0 21,9 21,7 21,2 20,5 20,4 20,6 20,2 24,1 

21,7 21,2 22,4 22,5 22,9 23,0 23,5 24,0 19,8 22,7 

побудувати інтервальний ряд розподілу ділянок за урожайністю та 

зобразити гістограму відносних частот. 

45. За даними втрат (%) зерна озимого жита під час прямого 

комбайнування: 2,3; 2,9; 2,5; 3,8; 3,1; 2,6; 4,1; 3,6; 3,2; 3,3; 2,8; 2,7; 3,6; 3,0;4,2; 

4,1; 3,5; 3,3; 2,1; 5,2; 4,6; 3,9; 3,1; 2,8; 4,5; 2,7; 3,9; 4,1; 2,2; 3,6; 4,9; 3,1; 2,8; 

3,4; 2,6; 4,2; 3,5; 3,4; 2,7 необхідно: а) написати варіаційний ряд: б) скласти 

інтервальний ряд; в) знайти моду, медіану, розмах варіації; г) побудувати 

гістограму відносних частот. 

46. За даними тривалості періоду (днів) з температурами вище 5
0
С по 

зонах і областях України: 217, 202, 211, 205, 215, 209, 247, 222, 226, 224, 210, 

205, 201, 205, 202, 193,  207, 200, 238, 207, 207, 195 необхідно: а) написати 
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варіаційний ряд: б) скласти інтервальний ряд; в) знайти моду, медіану, 

розмах варіації; г) побудувати гістограму відносних частот. 

47. За даними вимірювання температури теплоносія (
0
С) під час 

сушіння вороху льону: 28, 31, 35 35, 28, 41, 39, 40, 37, 29, 40, 36, 39, 31, 34, 

39, 40, 32, 42, 28, 35, 39, 38, 40, 41, 36, 36, 27, 29, 35, 40, 26, 35, 37, 37, 31, 34, 

29, 35, 37, 34, 28, 34 необхідно: а) написати варіаційний ряд: б) скласти 

інтервальний ряд; в) знайти моду, медіану, розмах варіації; г) побудувати 

гістограму відносних частот. 

48. Знайти за результатами зважування корів (ц):  

4,8 3.2 3.7 4.4 4.4 4.5 4.7 4.8 5.0 5. 5.3 5.4 4.9 4.5 4.7 4.4 4.4 3.6 3.3 

3.8 4.1 4.0 4.6 4.6 4.5 5,1 5.5 3.3 3.6 4.2 4.5 4.8 4.6 4.8 5.1 5.5 5.6 57 

5.0 4.9 4.9 4.7 4.1 3.9 3.4 3.4 3.7 4.2 4.6 4.5 4.7 5.1 5.1 5.3 5.0 5.7 3.5 

4.3 4.7 4.9 4.8 4.6 5.2 5.3 5.5 5.7 5.4 5.1 4.7 4.5 4.5 4.4 4.2 3.8 3.7 4.0 

4.0 4.9 4.5 4.6 5.2 5.2 4.6 4,4 5,6 8,7 9,9 9,6 6,5 5,5 8,7 8,8 6,6 4,6 3,3 

Скласти інтервальний ряд розподілу їх маси та побудувати гістограму 

відносних частот 

49. За результатами вибіркового обстеження довжини стержнів 

колосків м’якої озимої пшениці (см): 

7 13 12 15 10 8 6 11 12 15 10 9 9 8 14 7 13 12 8 

10 12 14 12 2 8 9 11 10 14 12 11 13 7 9 10 15 14 10 

13 8 6 9 12 14 10 7 12 13 10 10 9 14 12 11 10 10 14 

необхідно: а) написати статистичний закон розподілу; б) знайти моду і 

медіану;  в) побудувати полігон частот. 

50. За результатами зважування насіння м’якої озимої пшениці (г):  

37 45 41 36 38 42 43 38 40 45 35 39 41 41 48 

40 42 37 43 45 39 39 42 46 41 38 37 42 35 40 

30 36 35 43 44 45 49 39 36 38 30 24 45 42 41 

34 34 45 32 38 39 46 45 36 38 42 37 43 46 39 

34 37 42 38 42 41 47 34 41 39 44 47 45 33 38 

скласти інтервальний ряд і знайти моду та медіану маси 1000 зернин. 

51. Знайти точкові оцінки середнього генерального, дисперсії і 

середнього квадратичного відхилення величини перевиконання планових 

показників (у відсотках) передовими сільськогосподарськими 

підприємствами області: 

4,00 9,00 5,67 7,40 10,00 5,60 6,33 7,33 12,67 8,00 

18,33 9,50 8,60 10,67 4,75 8,00 15,67 10,50 9,67 32,00 

4,67 7,50 4,00 18,75 11,00 11,67 20,33 7,17 9,80 5,00 
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52. За даними вибіркового обстеження тривалості вегетаційного 

періоду салату ромен (днів): 96  112  127   87  95   118 108 120  106  115  95   

108 106  82   116 124 125 103 110 105  113   знайти надійні інтервали для 

генерального середнього, дисперсії і середнього квадратичного відхилення з 

імовірністю 0,95. 

53. За даними вибіркового обстеження маси бульб картоплі Наречена 

Пікуса (г): 203 220 188 260 204 195 207 180 231 214 180 194 196 знайти 

надійні інтервали для генерального середнього, дисперсії і середнього 

квадратичного відхилення з імовірністю 0,999. 

54. За даними вимірювань середньорічних значень сумарної 

фотосинтетичне активної радіації (ккал/см
2
 ): 56,7; 54,6; 55,1; 55,2; 56,6; 53,7; 

61,6; 56,2; 58,8; 53,7; 54,2 знайти надійні інтервали для генерального 

середнього, дисперсії і середнього квадратичного відхилення з імовірністю 

0,95. 

55. За даними спостережень тривалості періоду з температурами вище 

5 °С у НДГ академії (днів): 247, 222, 226, 224, 210, 205, 201, 205, 202, 193, 

207, 201, 206, 206, 214 знайти надійні інтервали для генерального середнього, 

дисперсії і середнього квадратичного відхилення з імовірністю 0,99. 

56. За даними вибіркового обстеження густоти посівів квасолі (тис. 

рослин на 1 га): 208, 193, 192, 217, 209, 203, 176, 189, 235, 207, 210, 165, 177 

знайти надійні інтервали для генерального середнього, дисперсії і середнього 

квадратичного відхилення з імовірністю 0,999. 

57. За даними вибіркового визначення довжин стержнів колосів озимої 

пшениці Білоцерківська 198 (см): 9,0 8,4 7,9 7,3 8,1 9,2 8,6 8,4 7,9 8,8 8,6 7,0 

8,2 6,9 7,0 9,6 9,9 9,9 7,2 8,5 7,5 8,5 7,1 7,2 9,8 7,8 знайти надійні інтервали для 

генерального середнього, дисперсії і середнього квадратичного відхилення з 

імовірністю 0,95. 

58. За даними вибіркового визначення витрат пального при заорюванні 

вербових, березових чи вільхових чагарників на дослідних полігонах із 

торфоболотними грунтами академії (кг/га): 48, 50, 55, 51, 56, 49, 47, 48, 52, 

50, 50, 52, 51, 53, 54, 47, 49, 50, 50, 55, 52 знайти надійні інтервали для 

генерального середнього, дисперсії і середнього квадратичного відхилення з 

імовірністю 0,95. 

59. Знайти точкові оцінки середнього генерального, дисперсіїі 

середнього квадратичного відхилення генеральної сукупності за 

результатами вибірковогообстеження вантажопідйомності (т) автомобілів 

ВАТ "Ікар":4 3 4 3 4 5 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 5 3 3 35 3 5 4 3 2 3 3 4 2 4 4 2 3 4 3 5 4 

4 3 5 4 3 5 2 4 4 3 4 5 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3. 
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60. Знайти точкові оцінки середнього генерального, дисперсії і 

середнього квадратичного відхилення генеральної сукупності за 

результатами вибіркового обстеження ткаль за кількістю верстатів, які вони 

обслуговують: 12 14 10 8 15 7 8 11 14 10 7 6 14 12 13 10 9 8 7 10 14 15 10 8 6 

12 13 14 10 9. 

 

61. Для встановлення урожаю ячменю в різних частинах поля 

визначили його урожайність (в перерахунку на ц/га): 35,7 34,8 31,7 33,8 35,1 

32,9 34,7. Необхідно знайти: 1) точкові оцінки середньої урожайності, 

дисперсії і середнього квадратичного відхилення в генеральній сукупності; 2) 

надійний інтервал для генерального середнього з імовірністю 0,95; 3) 

імовірність того, що похибка вибіркового середнього не перевищить 0,1 ц/га; 

4) необхідний обсяг вибірки, щоб з імовірністю 0,99 гарантувати похибку 

середнього вибіркового не більше 0,1 ц/га. 

62. Знайти точкові оцінки середнього генерального, дисперсії і 

середнього квадратичного відхилення маси бичків (кг): 306, 276, 197, 143, 

153, 280, 301, 102,169,168, 285, 211, 149, 191, 276, 158, 106, 160, 305, 188, 178, 

169, 195, 211, 145, 180, 234, 235, 290, 212, 237, 229, 342, 231, 225, 172, 130, 

194, 92, 125. 

63. Знайти точкові оцінки середнього генерального, дисперсії і 

середнього квадратичного відхилення величини внесеного під плантажну 

оранку гною (т/га) на різні ділянки майбутнього саду: 8,0 6,8 7,7 8,4 9,1 8,5 

7,5 6,7 10,6  6,8   6,7 10,0   9,5   8,6   8,1   9,7   8,8   9,0   6,5   7,9   8,0 6,9  7,0  

9,1   9,6   8,5   9,9   8,5   7,5   8,5   8,6   7,0   8,2   7,5. 

64. Знайти точкові оцінки середнього генерального, дисперсії і 

середнього квадратичного відхилення діаметрів коренеплодів моркви (см): 

3,7 5,0  3,9 3,3   4,5   5,1   4,2   5,2   3,7   4,4   4,9   3,3   5,5   4,8   5.3   4,1 4,5   

5,0   3,8   4,9   3,3   4,7   4,7   3,4   5,4   4,6   5,6   4,0   5,1 

65. Знайти точкові оцінки середнього генерального,дисперсії і 

середньогоквадратичного відхилення кількості дітей в міських сім'ях: 2 3 4 5 

2 1 1 3 3 5 1 2 2 3 2 4 2 3 3 3 1 3 2 2 4. 

66. Знайти середнє вибіркове, дисперсію і середнє квадратичне 

відхилення за даними інтервального ряду розподілу площ регіонів, зайнятих 

під посівами зернових культур, хі (тис. га) 

хі - хі+1 до 5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 30 

пі 14 12 10 14 9 5 

67. Побудувати гістограму відносних частот і знайти коефіцієнт 

варіації урожайності грястиці збірної за результатами вибірки: 
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хі, т 3 – 3,5 3,5 – 4 4 – 4,5 4,5 – 5 5 – 5,5 5,5 – 6 

пі 7 8 17 31 18 8 

68. Знайти точкові оцінки середнього генерального, дисперсії і 

середнього квадратичного відхилення генеральної сукупності за 

результатами вибіркового обстеження частки технічних культур у структурі 

посівних площ фермерів Полісся (%): 29,50 17,45 14,35 15,42 24,32 17,45 

18,42 16,66 18,71 17,50 28,00 48,00 20,33 14,00 17,50  19,33  20,00  19,25 13,67. 

69. За даними вибіркового визначення тривалості періодів з 

температурами вище 15 °С у НДГ «Колос» (днів): 130, 125, 130, 127, 133, 121, 

132, 133, 134, 136, 110, 108, 109, 120 знайти надійні інтервали для 

генерального середнього, дисперсії і середнього квадратичного відхилення з 

імовірністю 0,95. 

70. За даними вибіркового обстеження корів ПСГП Лісове щодо 

величини надою (кг за добу): 13, 17, 23, 12, 14, 11, 18,20, 12,20, 16, 21, 18, 17, 

22, 19, 21, 19, 26 знайти надійні інтервали для генерального середнього, 

дисперсії і середнього квадратичного відхилення з імовірністю 0,95. 

71. За результатами вибіркового обстеження періоду повернення 

культур на попереднє місце у сівозмінах агрофірми «Крол» (років) 3 4 5 2 4 3 

2 2 5 5 3 4 4 3 3 3 5 2 4 4  3 3 2 3 2 3 5 5 4 2 3 2 4 2 2 2 4 3 3 5  2 5 5 4 3 4 2 4 4 3 

4 2 4 4 4 3 3 2 5 4  2 2 5 5 3 4 4 3 3 2 3 2 3 5 5 3 4 2 4 4  5 5 4 2 3 2 4 2 5 5 4 3 4 2 

4 3 4 4 3 3  2 4 4 3 4 2 4 4 2 5 5 3 4 4 3 3 2 4 2 5  необхідно: а) написати 

статистичний закон розподілу; б) знайти коефіцієнт варіації. 

72. За результатами вибіркового обстеження площ озер (км
2
)  16  56  94 

112 78  49  90 154 149 205 130 73  61   32  37 19  49  67  42  59  58  35  76  43   

18 114 207 Р9 137 46 33 143 52  72  73  94  56  34 182 59  18  45 203 167 194 48  

27  61   37  82 146 48  34 150 43   51  74  83 138 161 58  24  43  59  50  67  48 

201 39  61   75  25  46  34  58 158 46  42 132 169 174 54  53  60 103 45  72  57  

52  46 необхідно: а) скласти інтервальний рад розподілу; б) знайти коефіцієнт 

варіації. 

73. За результатами вибіркового обстеження висоти гірських вершин 

(м) 1880 2061 2022 2011 2022 3150 1483 1579 1564 596  670 2018 2138 789 

1089 1462 1458 1359 1482 1720 681   924  386  483 809 1145 1815 1420 1964 

726  855   801   752 1078 1924 1722 2075 1546 1245 1063 763   568  428  1523 

583  624 1744 491 760  861   943 1530 1762 1624 2017 957  935 1057 678  699 

820 1068 1789 1240 1640 1542 1447 659  674 1352 1287 1364 579  608 1408 

1243 846  756  942   729 1805 1042 2010 723 871   694 1420 674 1210 1215 1369 

1911 1985 1464 2110 1578 необхідно: а) скласти інтервальний ряд 

розподілу;б) знайти коефіцієнт варіації. 
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74. За результатами вибіркового обстеження території регіонів (тис. 

км
2
) 1,1   12,8 24,3 29,1 13,0  0,8   1,5   9,6  14,5 17,3 14,5 23,7 21,0 0,9 20,8 22,7 

16,4 11,9  5,6   6,8   5,4  15,8 18,2 19,4 24,6 27,1 14,2 18,0 10,7 9,4  13,4  8,6  

14,2 18,2 15,1 17,3 16,6  5,4   6,2 6,9  12,4 12,9 12,7 16,0  4,0   0,8   0,9  10,2 11,3 

14,1 12,6 19,2 25,3 26,4  2,4   3,8  16,2  5,8   5,7  16,7 16,4 12,7 17,6 19,5 20,7 

необхідно: а) скласти інтервальний ряд розподілу; б) знайти коефіцієнт 

варіації. 

75. За результатами вибіркового обстеження чисельності населення 

регіонів країни (млн. чол.)  2,20  1,87   1,07   3,85   5,20  1,48  1,29   2,08  1,46   

1,85  1,22  2,78  2,76   1,35   2,58  1,73  1,19   1,37  1,17  3,08   1,26   1,15  1,51  

1,50   0,93   1,34   2,63  1,57  1,68   2,73  2,45  1,45   1,29   1,27  2,12   1,64   1,53   

1,34  1,20  1,69   1,20   1,38   2,72  1,58  2,46   2,30   1,09   3,45   0,94  4,53  3,45   

3,91   4,67   1,29   1,27   1,56  3,67   3,24   2,74  2,29  1,53  1,88   3,61  3,84   4,61   

1,20  1,83  4,91   4,52   4,22   5,04   1,9 необхідно: а) скласти інтервальний ряд 

розподілу;  б) знайти коефіцієнт варіації. 

76. За результатами вибіркового обстеження кількості адміністративно-

територіальних одиниць регіонів країни 

11  25   16   15  22   14  18  27   16   10  22   16  18   13  23 13  21   19  20   

14   14  18  25  20  21   16    18  24   20  12 19  16  26  23   25   11   16   15   18   

12   17  23  27  15   18 необхідно: а) скласти інтервальний ряд розподілу; б) 

знайти коефіцієнт варіації. 

77. За результатами вибіркового обстеження валового внутрішнього 

продукту в розрахунку на душу населення (тис. грн.)  

3,2 4,8 4,0 3,5 4,1 5,8 6,3 3,1 5,7 4,2 4,9 3,5 4,6 4,1 4,43,8 4,1 4,9 3,7 4,5 

4,1 4,8 5,1 6,0 4,0 5,2 5,8 5,3 4,1 5,23,9 5,2 5,0 5,2 5,6 4,4 3,7 5,2 5,2 3,5 3,6 4,2 

5,8 4,6 4,1 3,7 5,4 5,4 5,3  6,1  5,2 4,8  3,2 4,1  4,8 4,5  5,1  5,7 4,8 4,5 3,1 3,1 4,5 

5,1 5,8 4,1  3,7 4,2 4,3  5,8  5,3  5,0 4,1  5,9 5,4 необхідно: а) скласти 

інтервальний ряд розподілу; б) знайти коефіцієнт варіації. 

78. За даними обліку щоденної кількості новонароджених у пологовому 

будинку міста: 21 19 20 18  17 20 22 19 17 21 18 19 21 20 17 22 15 18 19 19 15 

16 21 17 17 21 15 18 19 17 22 16 16 21 22 19 17 17 16 18 16 18 19 21 18 17 20 

21 18 20 20 19 20 18 18 20 17 16 20 15 18 17 19 20 22 18 20 21 необхідно: а) 

написати статистичний закон розподілу; б) побудувати полігон частот, на 

якому показати середнє вибіркове і середнє квадратичне відхилення. 

79. За результатами вибіркового обстеження вантажів, перевезених 

транспортом загального користування (млн. т), 

6,1    4,5    3,8    4,6    6,1    5,5    4,0    3,8    4,9    4,7    4,4    5,2 3,6    5,7    

7,5    8,5    4,3    3,6    3,5    6,5    4,5    8,5    8,8    4,1   5,1    4,0    8,6    9,4    7,2    

7,4    4,3    7,3    6,4    4,3    4,2    5,1    6,2    4,5    7,2    4,3    3,5    3,8    4,6    4,9    
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5,7    6,8   7,5   7,2    5,0    4,2    4,7    6,3    5,2    4,1    5,7    5,4    9,3    4,2    5,1    

8,4   4,2    4,6    4,9    7,2    5,1    4,3    7,2    4,0    5,3    4,2    8,3    6,1    3,6    3,5    

6,5    4,5    4,5    7,2    4,3    3,5    3,8    7,2    5,1  4,3    7,4    4,3    7,3    6,4    4,2    

4,7    6,3    5,2    4,1    4,5    4,5    7,2  необхідно: а) скласти інтервальний рад 

розподілу; б) знайти коефіцієнт варіації 

80. За результатами вибіркового обстеження виплат і пільг 

населеннюізсуспільних фондів споживання (млн. грн.) 

15   16  24   18  29  30  24   18  13  28  37  18  25  36  24 18   18  16   18  16  

27  24   29  38  24  35  35  27  27  16  26  24   28  25  23  22   30  14  17  20  26  33  

24  31 31   26  31   32  25  25  18   33  24  20  37  25  26  14  19 23   28  26   20  16  

31  21   28  18  18  17  25  34  36  27 25   29  15   14  35  31  20   15  17  34  22  24  

16  18  33 24   15  25   15  28  29  34   15  36  27  28  24  14  18  28  16  14   26  38   

34  24  16   27  32  26  21  20  19  17   31 необхідно: а) скласти інтервальний 

ряд розподілу; б) знайти коефіцієнт варіації. 

81.  Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - середньодушовий дохід вибірково обстежених працівників. 

грн./рік; у- кількість спожитого м'яса і м'ясопродуктів, кг. 

X 3880 4930 2010 2760 3800 2920 3840 2990 4560 3460 2650 234

0 

у 61 65 43 48 50 51 61 59 64 58 50 46 

82.Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками х і у. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності. х - норма висіву озимої пшениці, млн. шт., у - урожайність ц/га. 

X 3,2 3,7 5,1 4,8 3,9 2,5 3,0 4.8 4,0 3,0 4,5 

У 35,6 38,1 45,3 41,2 40,8 33,8 36,2 45,2 38,9 33,7 44,8 

83. За результатами обстеження фермерських господарств необхідно: 

Земельна площа в га, х 40 50 25 35 35 40 40 30 45 30 

Кількість працівників, у 5 3 9 7 6 6 5 8 4 7 

A) побудувати кореляційне поле:  

Б) знайти коефіцієнт кореляції; 

B) рівняння прямої лінії регресії у на х; 

Г) показати на кореляційному полі графік одержаного рівняння. 

84. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 
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залежності: х - кількість атмосферних опадів за вегетаційний період, мм; у - 

урожайність кукурудзи на зерно, ц/га 

X 600 550 570 590 610 580 650 580 540 520 640 

У 70,3 63,2 60,8 65,6 69,7 66,1 68,3 63,0 52,4 48,7 71,3 

85. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - концентрація окису заліза в пробі залізної руди, %; у - 

концентрація заліза в цій пробі, %: 

X 3 5 21 15 9 7 16 27 33 10 10 18 9 14 20 18 15 

У 75 72 35 45 65 68 51 35 28 52 50 38 69 44 35 35 50 

86. За результатами дослідження залежності врожайності ярого 

Доза добрив ц д.р./га, х 2,9 4,0 3,1 3,0 1,2 1,0 4,3 1,0 1,7 1,7 

Урожайність ц/га, у 31,0 42,4 30,0 31,1 24,5 15,3 36,0 18,7 18,0 24,6 

А) побудувати кореляційне поле; 

Б) знайти коефіцієнт кореляції; 

В) рівняння прямої лінії регресії у на х; 

Г) показати на кореляційному полі графік одержаного рівняння. 

87. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і V. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - термін, на який банк надає кредит, днів;у - процентна 

ставка,%; 

X 2 5 12 7 2 10 5 8 12 11 5 7 9 10 6 

У 12 2,8 7,3 3,9 1,1 6,1 2,4 4,4 7,5 6,5 3,0 4,1 4,8 5,8 4,0 

88. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - вихід продукції із 1 свині, кг; у - витрати кормів на 1кг 

X 108 95 80 130 115 82 100 140 120 95 115 

У 8,4 8,8 9,8 7,5 8,2 9,5 8,7 7,3 7,9  8,5 8,0 

89. За даними обстеження розвинутих країн необхідно: 

Валовий внутрішній 

продукт, млрд..$, X 

1282 675 284 749 642 348 927 1120 

Споживання сталі, 

млн.. т, у 

137,3 70,3 35,3 84,7 51,7 40,2 58,7 98,4 
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745 512 246 196 280 370 375 790 

30,6 27,4 19,7 18,6 37,1 41,8 28,3 37,6 

А) побудувати кореляційне поле; 

Б) знайти коефіцієнт кореляції;  

В) рівняння прямої лінії регресії у на х; 

Г) показати на кореляційному полі рівняння. 

90. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - число днів, за які підприємство прострочило платежі;у - 

балансовий прибуток підприємства, тис. грн.  

X 3 15 8 20 4 10 3 0 8 16 

У 117 110 115 109 118 113 119 120 116 98 

91. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - норма висіву озимої пшениці, млн. шт.; у - урожайність, ц/га. 

X 3,2 3,7 5,1 4,8 3,9 2,5 3,0 4,8 4,0 3,0 4,5 

У 35,6 38,1 45,3 41,2 40,8 33,8 36,2 45,2 38,9 33,7 44,8 

92. За результатами вивчення продуктивності соняшнику залежно від 

удобрення необхідно: 

Доза добрив ц 

д.р./га, х 

2,5 2,9 2,4 2,0 4,1 5,0 4,1 3,4 3,9 5,0 

Урожайність ц/га, у 17,6 19,5 18,1 15,0 27,2 33,0 24,8 24,0 28,7 30,5 

А) побудувати кореляційне поле; 

Б) знайти коефіцієнт кореляції; 

В) рівняння прямої лінії регресії у на х; 

Г) показати на кореляційному полі графік одержаного рівняння. 

93. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - стаж роботи робітника, років; у -заробітна плата, грн. 

X 5 15 10 8 22 31 18 15 21 20 24 15 10 15 

У 301 402 385 270 451 480 355 392 26 280 380 425 475 406 

94. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 
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Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності. 

X 3 15 8 20 4 10 3 0 8 16 

У 117 110 115 109 118 113 119 120 116 98 

95. За даними обстеження 

Рік лактації, х 1 6 4 7 3 1 2 4 

Середньорічний надій, у 3,5 7,1 5,5 6,4 4,8 3,3 4.8 6,3 

5 3 9 3 2 3 6 3 4 2 5 5 4 3 

5,2 4,3 7,3- 5,1 3,7 5,2 6,8 4,8 5,3 3,9 4,7 5,9 6,7 3.8 

А) побудувати кореляційне поле; 

Б) знайти коефіцієнт кореляції; 

В) рівняння прямої лінії регресії у на х; 

Г) показати на кореляційному полі графік одержаного рівняння. 

96. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і V. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - обсяг основних фондів КСГП, млн. грн;у - собівартість 

пшениці, грн./ц; 

X 4,35 3,8 5,0 1,2 8,3 9,4 4.5 5,6 7,2 5,0 3,5 4,1 2,8 

У 28,3 27,5 20,4 31,2 19,3 24,8 26,3 23,5 18,6 27,2 26,4 25,7 31,4 

97. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і V. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - величина опадів за даними метеостанції в м. Умань, мм; у - 

величина опадів за аналогічний період, зафіксована на 8-му полі Родниківки, 

мм. 

X 87 49 53 61 25 50 65 77 29 45 60 56 72 60 47 

У 89 53 47 60 28 46 66 70 35 30 66 52 70 56 50 

98. За результатами обстеження площ, зайнятих під озимою пшеницею 

необхідно: 

Середній бал 

якості ґрунту, X 

46 46 47 50 45 42 45 44 48 47 

Урожайність 

ц/га, У 

38 36 36 39 37 36 38 39 40 41 

A) побудувати кореляційне поле; 

Б) знайти коефіцієнт кореляції; 

В) рівняння прямої лінії регресії у на х; 
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Г) показати на кореляційному полі графік одержаного рівняння. 

99. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - середньодушовий місячний дохід сім'ї молодожонів, грн.;у - 

бажана кількість дітей. 

X 303 240 296 210 280 360 200 221 250 370 225 180 220 340 

У 2 2 3 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 2 

100. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - показник рівня механізації сільськогосподарського 

виробництва; у - затрати праці на 1 ц молока, люд.-год. 

X 0,70 1,00 0,32 0,48 0,73 0,90 0,82 0,68 0,59 

У 1,92 1,54 2,39 2,14 1,90 1,68 1,71 1,98 2,10 

101. За результатами обстеження комерційних банків необхідно: 

Рейтинг банку, х 3,1 2,9 3,0 5,0 2,3 4,0 2,4 5,0 5,1 4,0 

Прибуток млн.. грн.,у 25,9 23,4 21,4 37,0 18,6 27,7 19,1 34,5 38,4 31,6 

А) побудувати кореляційне поле;  

Б)  знайти коефіцієнт кореляції; 

В) рівняння прямої лінії регресії у на х; 

Г)  показати на кореляційному полі графік одержаного рівняння 

102. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - довжина колоса ячменю, см; у - кількість зерен у колосі, штук. 

X 9 10 14 10 7 11 10 9 12 13 11 11 9 10 8 7 

У 24 25 30 24 19 28 27 23 29 28 29 27 25 25 23 20 

103. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - стаж роботи робітника, років; у - заробітна плата, грн. 

X 5 15 10 8 22 31 18 15 21 20 24 15 10 15 

У 301 402 385 270 451 480 355 392 264 280 380 425 475 406 

104. За результатами діяльності суб'єктів малого бізнесу необхідно: 
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Витрати на виробництво, млн., грн., X 13 15 12 77 80 94 68 

Балансовий прибуток, млн. грн., у 44 40 41 208 251 308 290 

72 85 73 50 47 58 57 62 

210 260 315 220 238 290 235 247 

А) побудувати кореляційне поле;  

Б) знайти коефіцієнт кореляції; 

В)  рівняння прямої лінії регресії у на х; 

Г) показати на кореляційному полі графік одержаного рівняння. 

105. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - доза цимбушу для захисту зернових від шкідників, г/га: у - 

щільність личинок попелиць, які не загинули, штук/м
2
. 

X 180 200 150 310 320 200 150 250 180 200 240 300 250 

У 25 21 32 15 10 22 30 18 27 19 18 20 15 

106. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності. х - загальний стаж роботи; у - розмір пенсії, грн. 

X 40 55 48 36 51 24 38 35 45 

У 120 173 205 155 210 145 181 180 195 

107. За результатами реалізації продукції малими підприємствами 

необхідно: 

Прибуток , тис. грн.., X 600 140 630 470 375 270 382 

Рівень рентабельності, %, у 12 7 21 22 8 12 15 

420 527 620 180 170 280 292 395 480 

8 22 25 5 9 14 17 20 21 

А) побудувати кореляційне поле;  

Б)  знайти коефіцієнт кореляції; 

В) рівняння прямої лінії регресії у на х; 

Г)  показати на кореляційному полі графік одержаного рівняння. 

108. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х - вихід продукції із 1 свині, кг; у - витрати кормів на 1 кг 

свинини, кормових одиниць. 
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X 108 95 80 130 115 82 100 140 120 95 115 

У 8,4 8,8 9,8 7,5 8,2 9,5 8,7 7,3 7,9 8,5 8,0 

109. Методом кореляційного аналізу дослідити залежність між 

кількісними ознаками X і У. знайти рівняння прямої лінії регресії у на х. 

Побудувати кореляційне поле, на якому провести графік отриманої 

залежності: х -число днів, за які підприємство прострочило платежі;у - 

балансовий прибуток підприємства, тис, грн;  

X 3 15 8 20 4 10 3 0 8 16 

У 117 110 115 109 118 113 119 120 116 98 

110. За результатами підприємств-емітентів ринку цінних паперів 

необхідно 

Обороти активів, х 4,1 1,0 3,8 3,9 0,7 4,1 1,2 3,9 1,3 0,8 

Рентабельність активів, у 31,9 23,6 35,2 36,4 38,2 36,4. 23,6 34,0. 19,7 17,3 

А) побудувати кореляційне поле; 

Б) знайти коефіцієнт кореляції; . 

В) рівняння прямої лінії регресії у на х; 

Г) показати на кореляційному полі графік одержаного рівняння. 

111. За результатами сортовипробування пшениці 

№ з/п Урожайність, ц/га 

Безоста 4 Зміна Лютесценс 

1 55,6 27,3 29,4 

2 58,3  29,0 

3 48,4 30,7 26,6 

4 40,6  28,2 

5  28,7 31,5 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 вивчити 

вплив сорту на врожайність.     

112. За результатами випробування  прискорювачів електронів 

Проект Тривалість імпульсу, мкс 

МІТ (США) 2,3 2,5 2,8 2,5 

ELSA (Німеччина) 2,1 2,0 2,3 2,4 

MAX (Швеція) 2,7 2,9 3,1 2,8 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,01 перевірити 

гіпотезу, чи значно відрізняються отримані дані. 

113. За результатами вибіркового обстеження мисливських ножів 
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Тип ножа Твердість сталі, HRC 

Багнет 56 52 55 50 51 52 

Ніж 48 45 49 46 50 48 

Кинджал 50 47 49 50 48 47 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 перевірити 

гіпотезу про залежність твердості сталі від типу ножа 

114. За результатами обстеження затрат робочого часу на виробництво 

1 ц яловичини 

№ з/п Затрати робочого часу (люд.-днів) на фермах 

Весела Смішна Щаслива 

1 8 9 13 

2 9 9 10 

3 10  15 

4 12 11 14 

5 13  15 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,01 встановити 

ефективність організації роботи на вказаних фермах.     

115. За результатами сортовипробування гречки 

№ з/п Урожайність, ц/га 

Вікторія Крупинка Лілея Устимівська Климівка 

1 19,1  21,1 12,7 29,3 

2 18,7 18,5 19,2  25,4 

3 16,3 19,7  15,7  

4 11,7 12,7  18,9 25,7 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 вивчити 

вплив сорту на врожайність.  

116. За результатами вибіркового обстеження мисливських господарств 

Область Площа мисливського господарства, тис. га 

Черкаська 20 12 8 10 6 9 4 

Уманська 15 18 9 12 11 8 10 

Родниківська 6 9 10 5 4 6 8 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 перевірити 

гіпотезу про залежність розмірів мисливських угідь від їх розташування. 

117. За результатами дослідження комбінаційного розсіювання у 

монозаміщених бензолу у рідкому стані 

Речовина Зміщення максимумів компонент, см
–1
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С6Н5Вr 3,1 3,3 3,0 3,4 3,2 

С6Н5Сl 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 

Етилбензол 3,1 3,2 3,2 3,4 3,1 

Бутилбензол 3,5 3,4 3,7 3,6 3,8 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,01 перевірити, 

чи значно залежить зміщення максимумів компонент від типу речовини.  

118. За результатами вибіркового обстеження мисливських господарств 

№ з/п Площа мисливських угід, що припадають на 1 єгеря, тис. 

га 

Полісся Лісостеп Степ 

1 12,8 10,4 6,5 

2 13,4 6,7 7,3 

3 10,2 8,4 4,8 

4 11,6 12,3 11,8 

5 15,4 10,1 5,9 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 перевірити 

гіпотезу про залежність навантаження, яке припадає на одного єгеря, від 

розташування мисливського господарства. 

119. За результатами вивчення урожайності зернових культур в 

господарствах району 

Господарство Урожайність по повторностях, ц/га 

Джерельне 35,4 39,5  30,8 

Паланка 30,1 37,4 36,8 41,3 

Степне   37,6 37,2 

Шура Копіївата 33,7 33,6 34,5 41,5 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 встановити 

вплив умов господарювання на врожайність культур.    

120. За результатами сортовипробування сої 

№ з/п Урожайність сорту, ц/га 

Веселка Ластівка Нива 

1 18,5 31,8  

2 23,4  25,4 

3  28,7 26,0 

4 21,9 28,3 25,7 

5  23,7  

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 вивчити 

вплив сорту на врожайність.  

121. За результатами полювання на пернатих 
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Вид 

полювання 
Здобич мисливця, шт. 

Звичайне 3 2 3 1 2 0 2 

Із “сінбокса” 4 3 4 3 3 2 4 

Із чучелами качок 4 5 5 4 3 4 5 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 перевірити 

гіпотезу  про вплив засобів полювання на величину здобичі мисливця. 

122. За результатами дослідження провідності перколяційних систем 

Розміри 

початкових комірок 
Критичні  індекси фрактального кластера 

3 х 3 1,19 1,18 1,20 

6 х 6 1,21 1,20 1,22 

9 х 9 1,23 1,20 1,26 

3 х 3 х 3 2,12 2,10 2,14 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,01 перевірити 

гіпотезу про вплив розмірів початкових комірок на критичні індекси 

фрактального кластера. 

123. За результатами обстеження фактичного виробітку тракторів КСП 

Джерельне залежно від виду робіт 

Вид робіт Виробіток трактора, ет. 

га 

Оранка зябу 12,7 11,8  11,8 

Культивація 8,6 9,1 7,6 8,8 

Боронування 6,5 8,3  7,5 

Захист рослин 4,6 5,6 6,4  

Заготівля кормів 9,7  7,3 10,7 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 вивчити 

вплив виду робіт на показник виробітку тракторів.    

124. За результатами сортовипробування гречки  

Сорт Урожайність по повторностях, ц/га 

Айстра  15,6 15,7 13,2 

Лілія 15,3  23,5 18,2 

Казанка 17,0 17,5 10,8 9,5 

Чернігівська 14,8   10,9 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,01 вивчити 

вплив сорту на врожайність культури.     

125. За результатами полювання на фазанів 

Собака-помічник мисливця Кількість добутих птахів,  шт. 
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Епаніель-братон 28 22 31 

Спаніель 15 13 19 

Курцхаар 21 10 12 

Пойнтер 8 15 19 

Сеттер 16 10 16 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 перевірити 

гіпотезу про залежність успіху мисливця від породи собаки. 

126. За результатами конкурсного сортовипробування озимої пшениці 

Скороспілка 3 

Попередник У р о ж а й н і с т ь, ц/га 

Соняшник 42,5 45,5 33,7 43,6 

Багаторічні трави 52,3 53,0 51,4 53,6 

Чорний пар 58,3 54,6 50,3 60,5 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 вивчити 

вплив попередника на урожайність.  

127. За результатами обстеження працівників ПСГП Джерельне 

№ з/п Середній стаж роботи, років 

механізаторів доярок робітників різноробочих 

1 36 26 44 20 

2 40 29 38  

3 35  32 31 

4 42 35  24 

5 46 27  35 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,01 вивчити 

тривалість середнього стажу роботи працівників залежно від їх професії. 

128. За результатами полювання на дичину 

Мисливець Відстань надійного  взяття здобичі, кроків 

Досвідчений 40 45 39 42 47 43 45 

Малодосвідчений 26 30 23 18 32 30 27 

Початківець 15 20 23 19 17 20 21 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 перевірити 

гіпотезу про залежність майстерності мисливця від його досвіду. 

129. За результатами сортовипробування квасолі 

№ з/п Урожайність, ц/га 

Горналь Сперанца Світла Мітільська 

1 32,7  31,1 28,6 

2  32,8  25,8 
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3 32,2 35,1 30,6 30,6 

4 30,8 31,1 27,5 29,5 

5 32,8  28,5 28,0 

6  30,6 29,4 26,7 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 вивчити 

вплив сорту на врожайність.     

130. За результатами дослідження водних розчинів NaNO3 

Концентрація, М/л 
Високочастотна границя 

поглинання звуку, 10
15  

м
–1
?с 

0,64 34,3 36,8 33,1 35,6 

1,60 36,1 34,3 35,6 35,2 

2,80 37,2 35,1 36,1 35,8 

5,00 36,1 38,2 37,4 38,0 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,01 перевірити 

гіпотезу  про вплив концентрації розчину на поглинання звуку. 

131. За результатами досліду із вивчення приплоду свиноматок 

залежно від методу утримання тварин 

Варіант Величина приплоду свиноматок, гол. 

Контроль 8 10 12 6 

1-ий варіант 7 10 9  

2-ий варіант  11 12 12 

3-ий варіант 6 10 7 9 

4-ий варіант 10 6 7  

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 встановити 

вплив утримання тварин на величину приплоду. 

132. За результатами перевірки мисливських зарядів для рушниць 12-го 

калібру 

Сила заряду Маса пороху,  г 

Слабка 51,5 51,4 51,5 51,6 51,5 51,4 

Середня 52,7 52,8 52,8 52,8 52,9 52,6 

Сильна 63,0 63,0 63,1 53,9 63,1 63,2 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 перевірити 

гіпотезу про залежність сили заряду від маси пороху. 

133. За результатами дослідження поверхнево-акустичних 

властивостей кристалів 

Хвиля Анізотропія швидкості поширення УЗХ, мм/с 

“Швидка” поперечна 2,6 2,7 2,6 2,8 

“Повільна” поперечна 2,7 2,8 3,0 2,8 



84 

 

Псевдоповерхнева 3,5 3,2 3,3 3,2 

Узагальнена 3,5 3,5 3,6 3,4 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,01 перевірити 

гіпотезу про вплив типу хвилі на анізотропію швидкості поширення УЗХ у 

приповерхневому шарі на грані Ge. 

134. За результатами сортовипробування баклажанів 

№ з/п Урожайність (ц/га) сорту 

Донецький Алмаз Андріївський Прик'юсом 

1 375 299 705 526 

2 219  671 632 

3 632 314  432 

4 550 446 632 589 

5  402 621 512 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 вивчити 

вплив сорту на врожайність.   

135.  За результатами обстеження парку верстатів заводу Мон-Орга 

Строк експлуатації, років 
Кількість верстатів (шт.) у цеху 

І ІІ ІІІ VІ 

До 5 10 14 15 11 

5 – 10 18 13 19 22 

10 – 15 20 15 18 25 

15 – 20 18 18 30 26 

20 і більше 8 20 14 17 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 перевірити 

гіпотезу про залежність чисельності верстатів від строків експлуатації. 

136. За результатами сортовипробування озимої пшениці 

Сорт Урожайність по повторностях, ц/га 

Мільтурум 28.8 32.3 27.8   

Альбідіум 35.6 31.0 37.2 32.7 34.6 

Цезіум 31.2 31.9 31.7 32.4  

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 вивчити 

вплив сорту на врожайність.     

137. За результатами перевірки мисливських набоїв 

№ з/п Відношення маси дробу до маси заряду 

чорного пороху для відстані надійного ураження 

невелика середня велика 

1 5,5 6,5 7,0 

2 5,8 6,2 7,2 



85 

 

3 5,9 6,3 6,5 

4 6,0 6,4 6,8 

5 5,7 6,5 6,9 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,01 перевірити 

гіпотезу про залежність співвідношення мас дробу і заряду пороху для різних 

відстаней надійного ураження дичини.  

138. За результатами вибіркової перевірки магазинів, які торгують 

знаряддями риболовлі, 

Марка шнура Ціна, у. о. 

Paver  Pro 15,6 12,7 13,4 16,9 15,1 

“Gosen “ 50,0 48,1 45,6 48,7 44,5 

Braid 7,2 8,2 8,3 7,4 7,7 

Fire Line 0,08 – 0,21 9,4 10,8 7,3 9,5 11,2 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 перевірити 

гіпотезу про залежність ціни шнурів від їх марки. 

139. За результатами аудиторської перевірки банків 

Коефіцієнт ліквідності активів Середній рівень прибутковості активів, % 

0,2 – 0,4 13 18 14 15 

0,4 – 0,7 10 11 7 8 

0,7 – 1,0 6 5 9 6 

1,0 і більше 4 5 3 3 

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,01 вивчити 

вплив середнього рівня прибутковості активів банку на коефіцієнт 

ліквідності активів. 

140. За результатами стаціонарного досліду  

№ з/п Урожайність (ц/га) гороху залежно від попередника 

чорний пар кукурудза багаторічні трави 

1 34,2 25,8 27,0 

2 31,3 26,3 29,0 

3 33,3 25,4 28,4 

4 32,8 28,1  

5 30,8   

методом дисперсійного аналізу при рівні значущості 0,05 вивчити 

вплив попередника на урожайність.  
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