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ПЕРЕДМОВА
Теорія ймовірностей – математична наука, що вивчає закономірності
випадкових явищ. Очевидно, що в природі, техніці та економіці немає
явищ, в яких би не був присутній елемент випадковості. Існує два підходи
до вивчення цих явищ. Класичний підхід полягає в тому, що виділяються
основні фактори, які визначають дане явище і формують його основну
закономірність, а рештою другорядних факторів нехтують. Такий підхід
притаманний «точним» наукам.
Однак при дослідженні багатьох явищ необхідно враховувати не тільки
основні фактори, а й множину другорядних факторів, які призводять до
випадкових збурень та спотворення результату. Тому інший підхід до вивчення випадкових явищ потребує спеціальних методів дослідження таких
явищ. Розробкою саме таких методів, вивченням специфічних
закономірностей спостережуваних випадкових явищ і займається теорія
ймовірностей.
Вивчення ймовірнісних моделей дає змогу зрозуміти різноманітні
властивості випадкових явищ на абстрактному та узагальненому рівні без
експерименту. При великій кількості спостережень випадкові впливи
значною мірою нівелюються і одержаний результат стає невипадковим,
передбачуваним. Це твердження і є базою для практичного використання
ймовірнісних методів дослідження. Метою вказаних методів є вивчення
закономірностей масових випадкових явищ, прогнозування їх характеристик, контроль над цими явищами, обмеження області дії випадковості.
Основний принцип, яким керувались автори при підготовці курсу
теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів технічних
вузів, – підвищення рівня фундаментальної математичної підготовки
студентів з посиленням її прикладної технічної спрямованості. Це не
тільки навчальний посібник, але й коротке керівництво до розв’язування
задач. Основи теорії, викладені в навчальному посібнику, супроводжуються великою кількістю задач (в тому числі фізичного, технічного та
економічного змісту), які наводяться з розв’язуванням, та задачами для
самостійної роботи. Задачі для самостійної роботи розглядаються в кінці
кожної теми. Істотною особливістю даного посібника є розгляд з кожної
теми творчих завдань чи завдань підвищеної складності, які позначені (  ),
що дозволяють здійснити диференційований підхід при роботі зі студентами.
Даний посібник може бути використаний студентами як денної, так і
заочної форм навчання.
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ТЕМА 1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ
1.1 Класифікація подій та операції над подіями
Приклад 1.1 Проводяться три незалежні постріли по мішені. Описати
події: а) А= «В мішені один отвір»; б) В= «В мішені не менше двох
отворів».
Розв’язування
а) Зрозуміло, що подія А може відбуватись по-різному, оскільки улучення в мішень можливе при першому, другому або третьому пострілах.
Решта пострілів є невдалими. Тому розглянемо елементарні події:
1 = «Улучення в мішень з першого пострілу»;
2 = «Улучення в мішень з другого пострілу»;
3 = «Улучення в мішень з третього пострілу».
Тоді їх антиподії:
1 = «В мішень не влучили з першого пострілу»;

2 = «В мішень не влучили з другого пострілу»;
3 = «В мішень не влучили з третього пострілу».
Використовуючи розглянуті елементарні події, маємо:
A  12 3  12 3  123 .
б) Подія В означає, що в мішені має бути два або три отвори. Використовуючи розглянуті елементарні події, маємо:
B  12 3  123  123  123 .
1.2 Класичне означення ймовірності
Приклад 1.2 В ліфт на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку
ввійшло 4 особи, кожна з яких може вийти незалежно від інших на будьякому поверсі, починаючи з другого. Яка ймовірність того, що всі пасажири вийдуть: а) на шостому поверсі; б) на одному поверсі; в) на різних поверхах?
Розв’язування
Оскільки загальна кількість випадків – це є розміщення з повтореннями, то n  8 4  4096 .
Згідно з умовою задачі розглянемо три події:
A = «Всі пасажири вийдуть на шостому поверсі»;
5

B = «Всі пасажири вийдуть на одному поверсі»;
C = «Всі пасажири вийдуть на різних поверхах».
Оскільки в довільному будинку тільки один шостий поверх, то число
випадків, сприятливих події A – m1 , дорівнює 1. Тоді
1
p ( A) 
 0,00024 .
4096
Події B сприятимуть m2  8 випадків, тому
8
p( B) 
 0,00195 .
4096
8!
Події C сприятимуть m2  C84 
 70 випадків і
4! 4!
70
p (C ) 
 0,0171 .
4096
Приклад 1.3 В магазині продали 21 холодильник з 25 холодильників
трьох марок, що були наявні в кількості 5, 7 та 13 штук. Припускаючи, що
ймовірність бути проданим для холодильника кожної марки однакова,
знайти ймовірність того, що залишились нерозпроданими холодильники:
а) однієї марки; б) трьох різних марок.
Розв’язування

а) Нехай A =«Залишились нерозпроданими холодильники однієї марки». Загальна кількість способів, якими можна одержати 4 (непроданих)
холодильники з 25, дорівнює n  C254 . Кількість способів, якими можна
одержати 4 холодильники першої марки з 5, дорівнює m1  C54 ; другої марки із 7 – m2  C74 та третьої марки з 13 – m3  C134 . Події A за правилом додавання подій сприяють m  m1  m2  m1  C54  C74  C134 випадків. Тому
C54  C74  C134 5  35  715
755
p ( A) 


 0,06.
4
C25
12 650
12 650
б) Нехай B = «Залишились нерозпроданими холодильники трьох
різних марок». Ця подія може відбуватись за одним з трьох варіантів. За
першим варіантом подія B відбудеться, якщо залишаться 1, 1, 2 холодильники відповідно 1-ї, 2-ї та 3-ї марок; за другим варіантом – 1, 2, 1 та за
третім 2, 1, 1 холодильники 1-ї, 2-ї та 3-ї марок, відповідно. Згідно з умовою задачі та правилом множення подій маємо кількість випадків, сприятm 1  C 51  C 71  C 132 ;
ливих
першому
варіанту
–
другому
m2  C51  C72  C131 ; третьому варіанту – m3  C52  C71  C131 . Загальна кількість
сприятливих події B випадків дорівнює m  m1  m2  m3 . Таким чином,
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C51  C71  C132  C51  C72  C131  C52  C71  C131 5  7  78  5  21  13  10  7  13


p( B) 
12 650
C254
5005

 0,396.
12 650
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Додаток А
Значення функції Пуассона Pm ( ) 
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