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Передмова до першого видання
Теорія імовірностей та математична статистика — самостійні
математичні науки, які є теоретичною основою викладання багатьох
економічних, соціологічних та спеціальних дисциплін, вони вико&
ристовуються в багатьох галузях науки та техніки, а також розум&
ними бізнесменами та керівниками різного рівня.
Тому ці теорії становлять обов’язкову частину математичного
циклу дисциплін усіх економічних вищих навчальних закладів.
Більшість наявних підручників з теорії імовірностей та матема&
тичної статистики призначено для студентів вищих технічних на&
вчальних закладів або математичних та фізичних спеціальностей
університетів. Вони розраховані на досить велику кількість учбо&
вих годин та високий рівень знань та навичок студентів не тільки
елементарної математики, але й вищої математики, включаючи
інтегрування функцій багатьох змінних.
Мета цього навчального посібника — ознайомити студентів еко&
номічних вищих навчальних закладів (а також усіх зацікавлених
фахівців) з основними поняттями, методами, теоремами та форму&
лами теорії імовірностей та математичної статистики, допомогти їм
набути первинні навички застосування теоретичного матеріалу в
багатьох випадках.
Посібник розроблено відповідно типової учбової програми дис&
ципліни «Теорія імовірностей та математична статистика», затвер&
дженої Міністерством освіти України для економічних вищих нав&
чальних закладів. Він містить багато розв’язаних прикладів, завдань
для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості
одержаних знань та навичок, необхідні таблиці, зразки планової
контрольної роботи, комплексного семестрового завдання та тести
перевірки остаточних знань студентів.
Розподіл матеріалу на частини, розділи та підрозділи дозволяє
виділяти головне і зосереджує на ньому увагу читача.
Нумерацію формул, теорем, прикладів виконано окремо для
кожного підрозділу для зручності читача.
Автори звертають увагу читача на те, що вивчати матеріал
цього посібника треба послідовно з обов’язковим розв’язуванням
9
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задач: вправи доцільно виконувати після ознайомлення з теоре&
тичним матеріалом та прикладами, наведеними у навчальному по&
сібнику.
Автори впевнені, що посібник буде корисним не тільки сту&
дентам економічних вищих навчальних закладів стаціонарної та
заочної форм навчання, але й фінансистам, актуаріям, керівникам
різного рівня, бізнесменам, співробітникам податкової інспекції та
страхових компаній, соціологам та політологам.
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Передмова до другого видання
В друге видання додана третя частина «Комп’ютерний аналіз»
та розширені розділи 5 та 6. Мета включення Частини III у підруч&
ник полягає у побудові основ сучасного мислення фахівця у галузі
бізнесу та управління.
У цій частині засобами Excel повністю вирішені наступні важ&
ливі задачі теорії імовірності та математичної статистики:
— побудова простої випадкової вибірки заданого об’єму по за&
даній скінченій вибірці;
— впорядкування і організація даних у вигляді розподілів час&
тот, накопичених частот і т.д.;
— подання отриманих розподілів у графічному вигляді — гістог&
рам, полігонів частот і т.д.;
— обчислення числових характеристик вибірки — середнього
значення, дисперсії і середнє квадратичного відхилення;
— обчислення, пов’язані з комбінаторикою;
— обчислення, пов’язані з біноміальним розподілом, розподілом
Пуассона, нормальним розподілом;
— побудова довірчого інтервалу для оцінки математичного спо&
дівання нормального розподілу.
Окремо розглянуто алгоритми Excel, які корисні в статистичних
обчисленнях: введення даних, редагування графіків за допомогою
майстра діаграм, оформлення результатів та підготовка до друку.
Засвоєння цього матеріалу надзвичайно важливо для розумін&
ня всього курсу теорії імовірності та математичної статистики. У той
же час, саме розглянуті задачі є найбільш трудомісткими через ве&
лику кількість обчислень.
Вибір електронної таблиці Excel (пакет Microsoft Office 2003,
Windows XP, русифікована версія) зумовлено тим, що вона широ&
ко поширена і, отже, доступна. Excel має дружній інтерфейс. Це
означає, що потужні засоби Excel використовувати легко та про&
сто. Excel доступний для початківця і цілком задовольнить профе&
сіонала.
Як показує досвід Національної академії управління, засвоєння
студентом практичних навиків використання комп’ютерів сприяє
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більш глибокому засвоєнню теорії і надає студентові найбільш су&
часні і потужні засоби вирішення будь&яких складних задач теорії
імовірностей та математичної статистики у бізнесі або в соціологіч&
них дослідженнях.
Викладання матеріалу у цій частині розраховано на те, щоб
кожний бажаючий міг засвоїти ці алгоритми самостійно.
Всі алгоритми викладені дуже детально. Наприкінці параграфів,
що розглядають первинну обробку даних, наведено вправи для са&
мостійного виконання. Необхідною умовою для засвоєння алго&
ритмів є доступ до комп’ютера, де встановлено Excel, та послідовне
і самостійне виконання всіх алгоритмів, що наведені у тексті.
Автори виражають щиру подяку викладачам кафедри комп’ю&
терної техніки та програмування Національної академії управлін&
ня, зокрема завідуючому кафедрою доценту, к.т.н. В.В.Кривцову,
доценту, к.т.н. В.П.Корневу, викладачу В.Й.Ніколайчуку, за обгово&
рення роботи і цінні зауваження, які були враховані при підготовці
рукопису.
В текст другого видання були внесені деякі уточнення і виправ&
лення. Автори вдячні всім читачам, що висловили свої побажання
та зауваження.
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