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Рекомендації до виконання лабораторних робіт 

Виконання кожної лабораторної роботи розпочинається із ознайомлення 
студентами з основними теоретичними положеннями та методикою виконання 
роботи. Після цього варто приступати до виконання завдань поставлених у 
лабораторних роботах. Захист лабораторної роботи відбувається наступним 
чином: продемонструвати викладачу виконане завдання, захистити пояснивши 
яким чином було досягнуто результатів, та відповісти на додаткові запитання 
викладача.  

 

Лабораторна робота №1 Розв’язок системи рівнянь. Максимізація 
прибутку підприємства 

 

Мета роботи: набуття практичних навичок розв’язання системи рівнянь. 

Завдання роботи: навчитись приймати рішення щодо оптимізації роботи 
підприємства таким чином, щоб виробництво отримало максимальний 
прибуток. 

Теоретичні відомості 

Серед оптимізаційних задач в теорії прийняття рішень найбільш відомі 
завдання лінійного програмування, в яких функція F (X) повинна прямувати до 
максимуму і є лінійною, а обмеження А задаються лінійними нерівностями.  

На виробництві цех може виробляти стільці і столи. На виробництво 
стільця витрачається N одиниць матеріалу, на виробництво столу – K одиниць 
(метрів квадратних червоного дерева). Виробництво стільця вимагає T людино-
годин, стіл – P. На даний момент на виробництві є A1 одиниць матеріалу і A2 
людино-годин. Прибуток при виробництві одного стільця складає  - U грн.,  при 
виробництві столу – H грн. Скільки треба зробити стільців і столів, щоб 
отримати максимальний прибуток? 

Оскільки поставлена проблема, що F (X) →  max необхідно розписати 
задачу системою рівнянь. 

Позначимо: Х1 - число виготовлених стільців, Х2 - число зроблених 
столів. 

U Х1+H Х2→ max 

Задамо обмеження у одиницях матеріалу та людино-годинних ресурсах. 
N Х1 + K Х2  ≤ А1, 

T Х1 + P Х2  ≤ A2, 

Х1   ≥ 0, 

Х2  ≥ 0. 

У першому рядку виписана цільова функція - прибуток при випуску Х1 
стільців і Х2 столів. Її потрібно максимізувати, вибираючи оптимальні значення 
змінних Х1 і Х2. При цьому повинні бути виконані обмеження по матеріалу 
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(другий рядок) - витрачено не більше А1 метрів червоного дерева. А також і 
обмеження по праці (третій рядок) - витрачено не більше А2 годин. Крім того, 
не можна забувати, що число столів і число стільців невід'ємні. Якщо Х1 = 0, то 
це означає, що стільці не випускаються. Якщо хоча б один стілець зроблений, 
то Х1 набуває позитивного значення. Х1 не може бути негативним з 
економічної точки зору. У четвертому і п'ятому рядках завдання констатується, 
що змінні невід'ємні. 

Рішення системи рівнянь 
1) N Х1 + K Х2  = А1, 

2) T Х1 + P Х2  = A2, 

З першого рівняння вивести рівняння для Х1. Підставляємо в друге 
рівняння та знаходимо Х2. Підставляємо визначене значення Х2 у виведене 
значення Х1 таким чином знаходимо Х1. В результаті знайдено максимально 
можливу кількість виробництва стільців та столів.  

Цільова функція F (X) →  max повинна прийняти максимальне значення, 
отже, при збільшенні аргументів ця функція збільшується. Знаходимо 
результати значення за допомогою знайдених значень аргументів. Визначимо 
максимальний прибуток. 

Порядок виконання роботи 
На виробництві цех може виробляти стільці і столи. На виробництво 

стільця витрачається 5 одиниць матеріалу, на виробництво столу - 20 одиниць 
(метрів квадратних червоного дерева). Виробництво стільця вимагає 10 
людино-годин, стіл - 15. На даний момент на виробництві є 400 одиниць 
матеріалу і 450 людино-годин. Прибуток при виробництві одного стільця 
складає  - 45 грн.,  при виробництві столу - 80 грн. Скільки треба зробити 
стільців і столів, щоб отримати максимальний прибуток? 

Таблиця 1.1  
Умова задачі 

Найменування 
ресурсу 

Стілець Стіл Запас ресурсів 

Витрати матеріалу 
на одиницю  
продукції (м) 

5 20 Людино-годин - 450 

Людино-годин на 
виробництво 1-ці 
продукції 

10 15 Одиниць матеріалу - 
400 

Прибуток від 1-ці 
продукції (грн) 

45 80  

 
Позначимо: Х1 - число виготовлених стільців, Х2 - число виготовлених 

столів. 
Визначити оптимальний випуск стільців і столів згідно вихідних даних. 

Визначити прибуток підприємства при такому виробництві. Оформити звіт 
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лабораторної роботи. Представлення результатів викладачу, та захист 
лабораторної роботи. 

Захист лабораторної роботи: 
1. Назва мети і задачі роботи. 
2. Відповіді на питання щодо теоретичних положень. 
3. Продемонструвати результати виконання та пояснити чому саме 

такий результат та як його було досягнуто. 
4. Підбити висновки згідно отриманих результатів. 
 

Лабораторна робота №2. Емпіричні методи дослідження. Експертні 
процедури та методи суб’єктивних оцінок (експертне оцінювання) 
складних систем 

 

Мета роботи: навчити студентів здійснювати експертні процедури та 
методи суб’єктивних оцінок. 

Завдання роботи: визначення узгоджених думок (суджень) експертів, 
побудова узагальненої оцінки об’єктів, визначення залежності між судженнями 
експертів, визначення відносних ваг об’єктів, оцінювання надійності (ризику) 
результатів експертизи. 

Теоретичні відомості 
Експертний метод можна реалізувати, опрацювавши судження 

досвідчених фахівців. Бажано, щоб експерти супроводжували свої оцінки 
даними щодо ймовірності виникнення різних значень (обсягів чи відсотків).  

Експерт відіграє роль певного приладу, який або робить пріоритетний 
вибір, або встановлює логічний зв’язок, що об’єктивно існує між причиною і 
наслідком. Таким чином, суб’єктивна ймовірність дає змогу встановити зв’язок 
між невизначеністю та випадковістю.  

Не деталізуючи численні методи прийняття рішень, що стосуються 
даного класу задач, подамо загальні характеристики деяких поширених груп 
методів. 

Провівши опитування групи експертів, отримують певну інформацію. 
Наявність як числових даних, так і змістовних висловлювань експертів 
спонукає до необхідності застосування якісних і кількісних методів обробки 
результатів групового експертного оцінювання.  

Визначити узгодженість оцінок експертів необхідно для того, щоб 
підтвердити правильність гіпотези: експерти є досить точними 
«вимірювачами», а також виявити можливі угруповання в експертній групі. 
Узгодженість думок експертів оцінюють, обчислюючи кількісну міру, що 
характеризує ступінь близькості індивідуальних думок.  

Завдання побудови узагальненої оцінки об’єктів групою експертів на 
підставі індивідуальних оцінок експертів є однією з проблем у груповому 
експертному оцінюванні. Якщо експерти оцінювали об’єкти в кількісній шкалі, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

то завдання побудови групової оцінки полягає у визначенні середнього значення 
або медіани оцінки. У вимірюванні в порядковій шкалі методом ранжування 
або парного порівняння метою обробки індивідуальних оцінок експертів є 
побудова узагальненого впорядкування об’єктів на підґрунті усереднення 
оцінок експертів.  

Опрацювавши результати експертного оцінювання, можна визначити 
залежність між судженнями різних експертів. Знаючи таку залежність, можна 
встановити ступінь близькості в думках експертів. Важливе значення має також 
визначення залежності між оцінками об’єктів, побудованих за різноманітними 
показниками порівнянь. Завдяки цьому вдається визначити пов’язані між собою 
показники порівняння та згрупувати їх за ступенем взаємозв’язку. 

Обробка результатів експертизи вручну пов’язана з великими трудовими 
затратами (навіть у разі розв’язку простих задач впорядкування), через це її 
доцільно виконувати за допомогою обчислювальної техніки. Застосування 
ЕОМ висуває проблему створення відповідних комп’ютерних програм, які 
реалізують алгоритми обробки результатів експертного оцінювання.  

Оцінка узгодженості суджень експертів ґрунтується на використанні 
поняття компактності, наочне уявлення про яке дає геометрична інтерпретація 
результатів експертизи. Оцінка кожного експерта подається як точка в деякому 
просторі з введеним у ньому поняттям відстані. Коли точки, що характеризують 
оцінки всіх експертів, розміщені на невеликій відстані одна від одної, тобто 
утворюють компактну групу, то, очевидно, це можна інтерпретувати як добру 
узгодженість думок експертів.  А якщо точки в просторі розкидані на значні 
відстані, узгодженість думок експертів невисока. Можливо, що точки оцінки 
експертів розміщені в просторі у такий спосіб, що утворюють одну або кілька 
компактних груп. У такому разі в експертній групі існують два або кілька 
відмінних один від одного поглядів на оцінку об’єктів.  

Коли використовують кількісні шкали вимірювання та оцінюють лише 
один параметр об’єкта, всі думки експертів можна подати як точки на числовій 
осі, розглядаючи їх як реалізацію випадкової величини. Тому для оцінювання 
центру групування та розкиду точок можна використати добре розроблені 
методи математичної статистики. Центр групування точок визначають як 
математичне сподівання (середнє значення) або як медіану випадкової величини, а 
розкид кількісно оцінюють дисперсією випадкової величини. 

 Мірою узгодженості оцінок експертів, тобто компактності розміщення 
точок на числовій осі, може бути відношення середньоквадратичного відхилення 
до математичного сподівання випадкової величини.  

Для ранжування об’єктів використовують міру узгодженості думок групи 
експертів — дисперсійний коефіцієнт конкордації (коефіцієнт злагоди). 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена: 
Аналіз отриманих даних порівняння виконується із застосуванням методу 

рангової кореляції Спірмена за формулою: 
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де  й  - ранги, що визначені відповідно за методом парного 
порівняння та за показником профілю адаптивності суб’єктів навчання 
експериментальної та контрольної груп;  

N – кількість суб’єктів навчання, що піддаються ранжуванню. 
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена змінюється від –1 до +1.  
Рівність одиниці досягається за однакових ранжувань, тобто коли 

. Значення  відповідає протилежним ранжуванням 

(пряме та обернене ранжування). У разі рівності коефіцієнтів кореляції нулю 
ранжування вважаються лінійно незалежними.  

Оцінка коефіцієнта кореляції, обчислювана за формулою (25), є 
випадковою величиною. Щоб визначити значущість цієї оцінки, необхідно 
задати величину ймовірності, обчислити значення порога, прийняти рішення 
про значущість коефіцієнта кореляції: 

                                          (2.2) 

де m — кількість об’єктів;  

ψ(x) — функція, обернена до функції  для якої 

складено таблиці. Коли обчислено порогове значення, оцінка коефіцієнта 
кореляції вважається значущою, якщо . 

Порядок виконання роботи 
Таблиця оцінювання експертом X, за методом парного порівняння, деякої 

характеристики групи співробітників  
Таблиця 2.1 

Умова задачі 
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Бадикін  X 1 0 1 0 1 0 0 1  

Бабкін  1 X 0 1 0 0 0 1 1  

Богданова  2 2 X 2 0 0 0 1 1  

Грудік  1 1 0 X 0 0 1 0 0  
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Продовження таблиці 2.1 

 
Розрахуйте суму балів використовуючи відповідну функцію у Excel. Для 

таблиць Х та У. 
Таблиця оцінювання експертом У, за методом парного порівняння, деякої 

характеристики групи співробітників 
Таблиця 2.2 

Умова задачі 

Створіть таблицю з наступними полями. Відсортуйте за допомогою 
фільтрів поле «Сума балів» у порядку зростання та відповідно надайте кожному 
експерту абсолютний ранг. Розрахуйте за допомогою функції =РАНГ.СР та 
ранговий показник це відношення отриманого рангу до максимально 
можливого у відсотковому вираженні. Для таблиць Х та У. 

Макогон  2 2 2 2 X 0 1 1 1  

Пархоменко 1 2 2 2 2 X 1 1 2  

Пащенко  2 2 2 1 1 1 X 1 2  

Скляр  2 1 1 2 1 1 1 X 1  

Ціндин  1 1 1 2 1 0 0 1 X  

Прізвище 
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Ц
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С
ум

а 
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лі
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Бадикін  X 0 0 1 0 2 0 1 0  

Бабкін  2 X 0 1 0 0 1 1 1  

Богданова  0 1 X 2 1 1 0 0 2  

Грудік  1 1 0 X 0 1 1 1 1  

Макогон  1 2 2 2 X 0 0 1 1  

Пархоменко 2 1 2 2 2 X 1 0 1  

Пащенко  2 2 2 1 1 1 X 1 1  

Скляр  1 0 1 2 0 0 1 X 0  

Ціндин  1 1 1 2 1 0 2 0 X  
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Таблиця 2.3 
Приклад таблиці для розв’язку задачі 

Прізвище 

 

Сума 
балів 

Абсолютне 
рангове 
місце 

Віднос. 
ранг 

Ранговий показник 
(%) 

Бадикін      

Бабкін      

Богданова      

Грудік      

Макогон      

Пархоменко     

Пащенко      

Скляр      

Ціндин      

Таблиця розрахунку коефіцієнту рангової кореляції Спірмена оцінок двох 
експертів (значення X та Y) деякої характеристики групи співробітників   

Таблиця 2.4 
Приклад таблиці для розв’язку задачі 

Прізвище Ранг Xi Ранг Yi Xi -Yi (Xi –Yi)
2 

)1(

)(6
1

2

2

−⋅

−⋅
−= ∑

NN

YX
rs

ii

 

Грудік      

 

 

 

 

 

 

Бадикін      

Бабкін      

Ціндин      

Богданова      

Скляр      

Макогон      
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Продовження таблиці 2.4 

Пащенко      

Пархоменко      

Сума     

Якщо коефіцієнт рангової кореляції Спірмена приймає значення з відрізка 
[-1; 1]. Рівність = 1 вказує на сувору пряму лінійну залежність, = -1 на зворотну.  

Висновок у завданні наприклад: Відповідь: Н0 відкидається. Корреляція 

між А і В статистично значуща 

Визначимо конкордацію експертного оцінювання об’єктів m, експертами 
d. Перевірити гіпотезу збігання оцінок ранжування експертів. 

Таблиця 2.5 
Приклад таблиці для розв’язку задачі 

Експерти Бах 
 

Чугай Гумен Молек Спірман 

 

Об’єкти 

Сундутов 
Сергій 

1,5 4 3,5 5,5 1,5  

Чижевський 
Віталій 

1,5 1 1 3,5 1,5  

Мукоєд Олег 3 2 3,5 1,5 3,5  
Ткачук 
Сергій 

4 3 9 3,5 7  

Сьох 
Анастасія 

5 8 2 7 9,5  

Мартинюк 
Антон 

6,5 6 7,5 10,5 9,5  

Мельник 
Анастасія 

6,5 7 5,5 5,5 3,5  

Стрілець 
Наталя 

8 5 5,5 1,5 9,5  

Прокопець 
Віталій 

9,5 10,50 10,5 8,5 5,5  

Чугай 
Максим 

9,5 10,50 10,5 8,5 5,5  

Мовчанець 
Андрій 

11 9 7,5 10,5 9,5  

  S 
T Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Тs 

Обчислюємо коефіцієнт конкордації та оцінимо його значущість.  
Для зручності обрахунків у Excel створіть наступну таблицю 
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Середнє значення оцінки математичного очікування (середній ранг) 
дорівнює: 

�̅ � �
�∑ ∑ ���	

�
�
�
�
�  ,                                         (2.3) 

 
Величина S відповідно  дорівнюватиме 

� � ∑ �∑ ���	
�
�  �̅��,�

�
�                                     (2.4) 
Оскільки в ранжуванні є зв’язні ранги, то обчислення коефіцієнта 

конкордації здійснюється за формулою): 

� � ���
	��������	∑ ���

���
 ,                                        (2.5) 

де  
�� � ∑ ���  ���!�

�
�  ,                                          (2.6) 
 

У даному прикладі приймемо, що тільки в ранжуванні експерта S1 є одна 
група зв’язних рангів. У такому випадку Н1=1. А в цій групі ми маємо два 
зв’язних ранги, які дорівнюють по 2,5. Тому k=1 та h1=2. Отже,  

Т1 = 23 – 2+ 23 – 2 +23 – 2 = 18. 
Аналогічно обчислюємо Тn 
Підставивши значення Тs, S та m та d у формулу (2.5) виконуємо 

обчислення. 
Оцінимо значущість коефіцієнту конкордації.  
Наприклад число степенів вільності  n = m - 1 = 6 - 1= 5.  
Табличне значення   для n = 5 при 5%  рівня значущості.  

Таблиця 2.6 
Значення x2  в залежності від v та p* 

n p 
0,2 0,1 0,05 0,025 

1 1,64 2,71 3,84 5,02 
2 3,22 4,61 5,99 7,38 
3 4,64 6,25 7,81 9,35 
4 5,99 7,78 9,49 11,07 
5 7,29 9,24 11,07 12,8 
6 8,56 10,6 12,6 14,4 
7 9,80 12,0 14,1 16,0 
8 11,0 13,4 15,5 17,5 
9 12,2 14,7 16,9 19,0 
10 13,4 16,0 18,3 20,5 

 
Тоді знаходимо Х2 за формулою: 

"� � 12�/ &'��( ) 1�  �
���∑ ��	

�
� *, (2.7) 

 
Порівняйте отримане значення із табличним. 
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Якщо отримане значення переважає над табличним, то гіпотеза про  
збігання оцінок ранжування експертів приймається. 

Проаналізувати та сформувати об’єкт для експертного оцінювання. 
Оцінити характеристику об’єкта методом попарних порівнянь. Проаналізувати 
отримані дані порівняння двох експертів із застосуванням методу рангової 
кореляції Спірмена. Проаналізувати отримані дані порівняння кількох експертів 
обрахувавши дисперсійний коефіцієнт конкордації. Оформити звіт 
лабораторної роботи. Представлення результатів викладачу, та захист 
лабораторної роботи. 

Захист лабораторної роботи: 
1. Назва мети і задач роботи. 
2. Відповіді на питання щодо теоретичних положень. 
3. Продемонструвати результати виконання та пояснити чому саме 

такий результат та як його було досягнуто. 
4. Підбиття висновків згідно результатів. 
 

Лабораторна робота №3. Прийняття рішення щодо оптимальності 
плану виготовлення розмірів деталей згідно оцінки керованості процесом  

 

Мета роботи: навчити студентів здійснювати побудову гістограм, 
емпіричних кривих та кривої нормального розподілу. 

Завдання роботи: на основі обчислень та побудованих гістограм, 
емпіричних кривих та кривої нормального розподілу, прийняти рішення щодо 
оптимальності плану виготовлення розмірів деталей. 

Теоретичні відомості 

Для виявлення закономірностей похибок, які виникають в параметрах 
процесу, що досліджується використовують різні способи, які ґрунтуються на 
методах математичної статистики. Виявлення цих закономірностей дозволяє 
більш повно враховувати вплив різних факторів на перебіг досліджуваних 
процесів. 

Ефективність статистичного контролю підвищується засобами 
механізації і автоматизації процесу контролю, застосуванням обчислювальної 
техніки для обробки результатів вимірювань та їх перетворення в керуючі дії. 

Залежно від умов розподіл похибок параметрів процесу, що 
досліджується, може підлягати різним законам. У загальному випадку закон 
розподілу описується залежністю: 

Y=F(x), 
де х –  значення випадкової величини (наприклад розміру або відхилення 

від номінального розміру);    
     Y – значення ординати кривої розподілу – густина ймовірності.  
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Вид кривої розподілу визначається числом і характером прояву факторів, 
які мають вплив на досліджувану величину. 

Наприклад, якщо при перебігу процесу, що досліджується, мають місце 
тільки випадкові похибки, додатні і від`ємні значення яких відносно 
номінального значення досліджуваної величини рівноймовірні (розподіл 
Гауса), крива розсіювання приймає симетричну форму (рисунок 1).  

Систематична (постійна) похибка форму кривої розсіювання не змінює, а 
лише зміщує положення кривої в напрямку осі абсцис (рисунок 2, а). 

Якщо на параметр, що вимірюється, впливає систематична похибка, яка 
лінійно зростає, то розподіл відбувається по закону рівної ймовірності (рисунок 
2,б).  

Рисунок 1 – Крива нормального розподілу Гауса: 
х – розмір, що вимірюється;  у – емпірична частота; δ – середнє 

квадратичне відхилення 
 
Рисунок 2 – Криві розподілу при дії таких факторів:  
а) – систематичної похибки; б) – систематичної похибки, що лінійно 

зростає; в) – закономірної похибки, яка зростає спочатку з уповільненням, а 
пізніше з прискоренням; г) – температурних деформацій технологічної системи. 

 
Якщо на параметр, що вимірюється, впливає похибка, яка закономірно 

змінюється і зростає спочатку повільно, а пізніше з прискоренням, наприклад, 
при тривалості процесу за первинних умов (один ріжучий інструмент від його 
заточування до затуплення), розподіл розмірів відбувається по закону 
трикутника, або закону Сімпсона (рисунок 2,в).  

Якщо на параметр, що вимірюється, впливає похибка, яка змінюється 
закономірно (наприклад, викликана температурними деформаціями 
технологічної системи), то крива розподілу розмірів приймає форму, приведену 
на рисунку 2, г. 

Як показує практика, розподіл параметру, що вимірюється, часто 
відповідає нормальному закону розподілу – закону Гауса. В зв`язку з цим, 
вказана методика розглядається стосовно аналізу похибок, які мають 
нормальний розподіл. 

На початку експериментального дослідження значну увагу слід приділяти 
обґрунтуванню вибіркової сукупності об’єктів, що будуть піддаватись 
оцінюванню та вимірюванню в ході експерименту.  

Достовірне обґрунтування вибірки для експериментального дослідження 
дозволяє визначити надійність підсумкових результатів та висновків стосовно 
якісних або кількісних показників, що вивчаються статистичними методами.  

Спираючись на наукові джерела теоретичного обґрунтування 
математичних методів опрацювання експериментального дослідження 
[Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, 
С. М. Морозов. – К. : Наукова думка, 1989. – 200 с.; с. 40], ми для умов, у яких 
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проводиться експеримент, обсяг нормальної розподіленої вибірки (n), що 
безперервно змінюється, можемо  обчислити за формулою:  

,
1

1
2

2









∆
⋅

+









∆
⋅

=
σ

σ

t

N

t

n                                            (3.1) 

де N – обсяг генеральної сукупності; 
t – значення абсциси для кривої нормального розподілу з бажаною 

точністю оцінювання (для ймовірності P = 0,95 t = 1,96) ; 
∆ – рівень точності в долях від середнього арифметичного суми змінних 

вибірки (для ймовірності P = 0,95 ∆= 0,5);  

σ – стандартне відхилення (для ймовірності P = 0,95 σ = 2,0). 
 
Вибірка — це множина об'єктів, подій, зразків або сукупність вимірів, за 

допомогою визначеної процедури вибраних з статистичної популяції або 
генеральної сукупності для участі в дослідженні. Зазвичай, розміри популяції 
(генеральної сукупності) дуже великі, що робить прийняття до уваги всіх членів 
популяції непрактичним або неможливим. Вибірка представляє собою множину 
або сукупність певного обсягу, члени якої збираються і статистичні 
характеристики обчислюються таким чином, що в результаті можна зробити 
висновки або екстраполяцію із вибірки на всю популяцію або генеральну 
сукупність. 

Побудова емпіричної кривої розподілу 
Побудова емпіричної кривої розподілу похибок та гістограми 

проводиться в такій послідовності: 
По результатах вимірювань деталей вибірки визначається різниця між 

найбільшим і найменшим розмірами R  (розмах  вибірки): 
R = Xmax – Xmin,                                               (3.2) 

де  Хmax – максимальний розмір, (мм); 
      Хmin – мінімальний розмір, (мм). 
Визначається ширина інтервалу a : 
 

a = R / f ,                                                        (3.3) 
де f – ширина інтервалу. 
При обсязі вибірки n=50 шт. число інтервалів рекомендується приймати 

рівним f =6-8. Для компенсації похибки вимірювань ширину інтервалу слід 
приймати приблизно в два рази більшою, ніж ціна поділки вимірювального 
приладу. 

Величина R  розбивається на інтервали шириною a . 

Підраховується частота en , тобто кількість деталей, які попадають в 
кожен з інтервалів. При цьому, в кожен інтервал включають деталі з розмірами, 
які знаходяться в межах від найменшого значення інтервалу включно, до 
найбільшого значення інтервалу, не включаючи його. В останній інтервал 
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включають як найменше, так і найбільше значення. Визначають середини 

інтервалів iX  (середні розміри інтервалів). 
Результати розрахунків заносять в таблицю 3.1. 

Таблиця 3.1 
Вихідні дані для побудови кривої розподілу 
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Для побудови гістограми розподілу, зразок якої подано на рисунка 4 , на 
осі абсцис відкладають інтервали розмірів і на кожному з цих інтервалів, як на 
основі, будують прямокутник, висота якого визначається відповідною 
емпіричною частотою. На верхніх сторонах цих прямокутників відкладають 
середні значення інтервалів і через отримані точки проводять криву. 
Отриманий таким чином графік називають полігоном розподілу. 

Побудова теоретичної кривої нормального розподілу похибок 
По зовнішньому вигляду цієї кривої можна наближено визначити закон 

розподілу похибок в генеральній сукупності. Для більш точного оцінювання 
необхідно зіставити емпіричну криву розподілу з теоретичною. З цією метою 
для кожного інтервалу значень необхідно  обчислити теоретичні частоти  і по 
них побудувати теоретичну криву розподілу. 

Рівняння кривої нормального розподілу має вигляд: 
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⋅= ,                                   (3.4) 

де )(xϕ - густина ймовірності (ймовірність появи того чи іншого значення 
випадкової величини); 

     σ  - середнє квадратичне відхилення випадкової величини; 

     0x - середнє значення випадкової величини; 
     x  - поточне її значення; 
     e  - основа натуральних логарифмів. 
В експериментальних дослідженнях в якості наближених оцінок 

параметрів генеральної сукупності 0x  та  σ  використовують  вибіркове середнє 
та вибіркове середнє квадратичне відхилення S , які обчислюються за 
формулами: 
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,                                         (3.6) 
При побудові теоретичної кривої нормального розподілу приймається, що 

xx =0   та S=σ . 
Приблизно можна рахувати, що  
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де 
T

in - теоретична частота,  
     a  - ширина інтервалу (величина a  введена в рівняння (4.7) приведення 

теоретичної кривої нормального розподілу до того масштабу, в якому 
викреслена емпірична крива). 

З рівняння (4.7) будемо мати: 

2

2
0

2

)(

2

1 σ

πσ

xx

T

i e
na

n

−
−

=
          ,                              (3.8) 

Якщо в вираз (3.8) підставити σ/)( 0xxt −= , то отримаємо 
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Позначимо 
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π   і причому, що S=σ  
Тоді формула (8) матиме вигляд  
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Величина tZ  обчислена для різних значень t  і приведена в таблиці 
додатку А. Значення  t  для кожного інтервалу розмірів знаходяться по формулі: 

S

xx
t i || −
=

     ,                                         (3.10) 
Таким чином, для підрахунку теоретичних частот необхідно для кожного 

інтервалу розмірів по формулі (10) визначити значення t , по таблиці додатку А 

знайти tZ  і потім скористатися формулою (9). При підрахунку теоретичних 
частот доцільно користуватись таблицею (див. табл. А1). Графік теоретичної 
кривої нормального розподілу зазвичай співпадає з графіком емпіричної кривої 
(рисунок 3). 
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Необхідно відзначити, що теоретична крива нормального розподілу 
також може бути побудована по характерних точках. Координати характерних 
точок кривої нормального розподілу наведені в таблиці 2. 

 
Таблиця 3.2 

Координати точок нормального розподілу 
Характеристика 
точки 

Абсциса Ордината 

Вершина кривої X SannT

i /)(4.0 ⋅=  
Точка перегину Х± S SannT

i /)(24.0 ⋅=  
Характерна 
точка 

X± 2S SannT

i /)(054.0 ⋅=  

Характерна 
точка 

X± 3S 0=T

in  

 
Контрольні карти для кількісної ознаки 
Метою системи управління процесом є прийняття економічно вірних 

рішень відносно дій, які пов`язані з процесом. Процес діє тільки в статистично 
керованому стані, якщо джерелом мінливості є тільки постійні причини. Тому, 
однією із функцій системи управління процесами є подача статистичного 
сигналу в ситуаціях, коли з`являються випадкові (особливі) причини 
мінливості. Це дозволяє прийняти потрібні дії стосовно усунення цих 
випадкових причин.  

Контрольні карти для кількісної ознаки особливо корисні згідно таких  
причин: 

1. Більшість процесів і результатів мають вимірювальні характеристики. 
Кількісні  значення (приклад 16,45 мм) дають більше інформації, ніж 

просте “так – ні” (наприклад, діаметр всередині допуску). 
Хоч отримання  одного даного, що було заміряне, дорожче, ніж 

отримання одного “так – ні”. Потрібно менше одиниць вимірювання, щоб 
отримати більше інформації про процес. Тому загальна ціна вимірювань в 
деяких випадках дешевша. 

Для прийняття потрібного рішення, потрібно менше одиниць вимірювань, 
тобто менше часу затримки виготовлення деталі. 

З кількісними даними може бути проаналізована настройка процесу і 
покращення може бути кількісно оцінено, якщо навіть всі значення лежать 
всередині допуску. 

Контрольні карти можуть пояснити дані процесу стосовно розкиду і 
положення. Тому ці карти можуть бути аналізовані попарно: одна карта з 
даними щодо положення (середина процесу) і друга – щодо розкиду. 

Використання контрольних карт є процедура, в якій повторюються три 
основні фази:  збір даних, управління та аналіз. 

Збір: дані про характеристику процесу вивчаються і приводять до форми, 
в якій вони можуть бути нанесені на контрольну карту. 
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Керування: на основі даних розраховуються пробні контрольні границі. 
Контрольні границі не є границями допуску, а основані на мінливості процесу. 
Потім дані порівнюються з контрольними границями, щоб дізнатися стабільний 
процес чи ні. 

Аналіз: після приведення процесу до статистичного керованого стану 
контрольна карта продовжується вестися для аналізу. Індекси відтворення 
процесу також розраховуються. 

Оцінка керованості процесом 
Контрольні карти  можуть бути пояснені наступним чином: якщо 

мінливість процесу від деталі до деталі і середнє для процесу  є постійними, то 
для окремих підгруп розмах R  і середнє X   можуть змінюватися тільки 
випадково, але при цьому вони рідко виходять за контрольні границі. Мета 
аналізу контрольних карт – розпізнавати ознаки того, що мінливості або 
середнє значення не залишаються на постійному  рівні, а вони вийшли із 
керованого стану і необхідні відповідні дії. Карти R   та X  аналізуються 
окремо, але іноді їх порівняння можуть дати додаткову інформацію про 
особливі причини, які впливають на процес. 

Аналіз даних, які нанесені на карту. 
Карта R  аналізується першою. 
1. Крапки за межами контрольних границь. 

 
Рис. 3.1 Карта 1 

Наявність однієї або декількох крапок за межами контрольних границь – 
перша ознака відсутності керованості в цій крапці. Оскільки крапки за межами 
контрольних границь дуже рідкі, якщо присутні тільки звичайні причини 
мінливості, то можливо передбачити, що на крапку  діє особлива причина. 
Тобто, кожна крапка за межею контрольної границі є сигналом для аналізу 
процесу на наявність особливих причин. 

2. Крапка вище контрольної границі для карти R  (карта розмахів) є 
ознакою одного із явищ: 

а) неправильні розрахунки контрольних границь або нанесення точок; 
б)  мінливість від деталі до деталі або розкид розподілення збільшився; 
в) змінилася вимірювальна система (поміняти набір або індикатор). 
3. Крапка нижче границі (при об`ємі вибірки 7 і більше) є ознакою однієї 

із причин: 
а)  контрольна границя або нанесення крапок помилкові; 
б)  розкид розподілу зменшився (тобто став кращим); 
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в)  вимірювальна система змінилася. 
4.  Невпорядковане розташування крапок. 
Невпорядковане розташування крапок, навіть якщо вони знаходяться в 

контрольних границях, може свідчити про некерованість процесом. 
а) процес некерований по розмахах (серії крапок вище та нижче середньої 

лінії); 

 
Рис 3.2. Карта 2 

б) процес некерований по розмахові (зростаюча серія крапок) 
Кожна із наступних ознак є причиною того, що почався зсув процесу: 
а) 7 крапок підряд по одну чи іншу сторону процесу 
б) 7 крапок підряд послідовно зростають або послідовно падають. 
Серія розмахів вище середнього значення або зростаюча серія означають: 

 
Рис. 3.3 Серія розмахів  

а)  зріс розкид вихідних значень, які могли виникнути із-за нерегулярної 
причини (несправного обладнання його фізичному зносу); 

б) пройшли зміни у вимірювальній системі (наприклад, новий калібр або 
індикатор). 

Серія розмахів нижче  середньої лінії або спадаюча серія крапок означає: 
а) зменшився розкид вихідних значень, що є хорошою обставиною, яку 

потрібно вивчити для широкого використання; 
б) пройшла зміна в вимірювальній системі, яка приховує всі зміни; 
5. Незвичайна поведінка процесу. 
Відстань крапок від R  (середньої лінії) : в основному біля 2/3 нанесених 

крапок повинні лежати всередині 1/3 полоси між контрольними границями. 
Процес некерований (крапки дуже близько до середньої лінії): 
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Рис. 3.4 Приклад некерованого процесу 

Процес некерований (крапки дуже близько до контрольних границь): 

 
Рис. 3.5 Приклад Некерованого процесу 2 

Якщо більше ніж 2/3 нанесених крапок (90 %) лежать близько до R  
(середньої лінії), то  контрольні границі або нанесені крапки мають помилки. 

Якщо 2/3 нанесених крапок лежать близько контрольних границь, то: 
а) контрольні границі або нанесені крапки мають помилки; 
б) процес або метод взяття виборок роз`єднується: кожна підгрупа 

систематично показує два або більше число потоків. 
Карта X  аналізується аналогічно карті R . 
Порядок виконання роботи 
1. Ознайомитись із теоретичними відомостями. 
2. Обчислити обсяг нормальної розподіленої вибірки (n). 
3. У відповідності до вказівок викладача провести вимірювання 

деталей вибірки. Результати вимірювань занести в протокол. 
4. Визначити різницю між найбільшим та найменшим  розмірами 

деталей у виборці (розмах вибірки). Розділити R  на  f =6…8  інтервалів. 
Знайти ширину інтервалу fRa /= . 

5. Визначити середини інтервалів iX . Підрахувати частоту для 
кожного інтервалу. Результати підрахунків занести в табл.1. 

6. Побудувати гістограму та емпіричну криву розподілу розмірів 
(рисунок 3). Масштаб по осі абсцис прийняти таким, щоб висота емпіричної 
кривої складала 0,6…0,7 від її довжини. 

Рисунок 3 – Гістограма (1), емпірична крива (2); крива нормального 
розподілу розмірів деталі (3) 

7. Згідно формул (5) та (6) підрахувати вибіркове середнє X  та                  
вибіркове середнє квадратичне відхилення S  розмірів. Користуючись 
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формулами  (9) і (10)  та таблицею додатку А, визначити теоретичні частоти in  
нормального розподілу для кожного інтервалу. Результати підрахунків занести 
в табл.1. Накреслити графік теоретичної кривої нормального розподілу, 
сумістивши його з графіком з емпіричною кривою. Занести дані в контрольну 
карту.  

Традиційно карти X  та R  будуються одна на другій: карти X  над картою 
R  і далі йде блок даних. Значення X  та R  відкладаються на вертикальних осях. 
Номери підгруп відкладаються на горизонтальній осі. Карта також містить блок 
даних, що передбачує місця для кожного результату вимірювань, а також для 
сум результатів вимірювань, середніх розмахів і дати / часу чи іншої 
ідентифікації кожної підгрупи, які повинні повністю заповнюватися. 

Розрахувати середнє значення і розмахи для кожної   підгрупи. 
Характеристики, що наносяться на карту – це середні вибірок X  та 

розмахи вибірок R  для кожної підгрупи. Вони показують поведінку  середнього 
для всього процесу і його змінюваність відповідно. 

Для кожної підгрупи обчислити 
 

n

XXX
X n+++

=
...21

,                                  (3.11)
 

minmax XXR −= , 
де ,..., 21 XX - індивідуальні значення в підгрупі;  
      n  - об`єм вибірки для підгрупи. 
 
Вибрати  шкали для контрольних карт. 
Вертикальні шкали карт призначені для значень X та R  відповідно. 

Корисні деякі вказівки по визначенню шкал, хоча вони  можуть змінюватися  в 
конкретних умовах. Для карти X  різниця між верхнім та нижнім краями шкали 
повинна бути, в крайньому разі, вдвічі більша різниці між найбільшим та 
найменшим значеннями середніх підгруп X . Для карти R  шкала повинна мати  
значення від нуля до двократного найбільшого розмаху R , що спостерігається в 
початковий період. 

Нанести середні значення та розмахи на контрольні карти. 
Нанести значення середніх та розмахів на відповідні карти. Це робиться 

зразу ж після вибору шкал. З`єднати точки лініями, щоб візуально знайти хід 
змін і тенденції. 

Бігло продивитися нанесені точки, перевірити їх розумність. Якщо деякі 
точки значно нижче чи вище інших, перевірити правильність обчислень і 
нанесення точок. Впевнитися, що нанесенні точки відповідних X  та R  
знаходяться на вертикальних прямих. 

Розрахувати центральну лінію (середній розмах і середнє  для процесу).     
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k

XXX
X n+++

=
...21

,                                    (3.13) 

де k - число підгруп,  
     1R  і 1X  - розмах та середнє  першої підгрупи, 
     2R  і 2X - те ж саме для другої підгрупи і т. д. 
Розрахувати контрольні границі. 
Контрольні границі розраховують, щоб визначити, наскільки  середні та 

розмахи підгруп можуть змінюватися, якщо присутні лише звичайні причини 
мінливості. Вони основані на об`ємі  підгруп  і величині  мінливості всередині 
підгрупи, що відображається розмахами.  

Обчислити верхню та нижню контрольні границі для розмахів і середніх 
по формулах: 
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=

=

 

де 234 ,, ADD - константи, які залежать від об`єму підгрупи, для n від 2 до 10 
константи приведені в наступній таблиці, взятій з додатка. 

 

 0 

 .27 .57 .28 .11 .00 .92 .86 .82 .78 

 .08 .14 .18 .22 

 .88 .02 .73 .58 .48 .42 .37 .34 .31 
 
(Для об`ємів вибірки менше 7, значення    LCL від`ємне. В таких випадках 

LCL не будується. Це означає, що для підгрупи з 6 одиниць отримання 6 
“ідентичних” вимірювань не буде являтися ознакою незвичайності). 

Провести лінії середніх та контрольних границь на картах.  
Провести суцільні горизонтальні лінії для середнього розмаху )(R  та 

середнього процесу )(X . Контрольні границі  ),,,(
XXRR LCLUCLLCLUCL  провести 

штриховими горизонтальними лініями. Позначити найменування ліній. На 
період початкового обстеження вони розглядаються як пробні контрольні 
границі. 
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Лабораторна робота №4. Графічна інтерпретація розв’язку задач ЛП 
Мета роботи: Знайти координати точки розв’язку задачі ЛП, які будуть 

оптимальним планом розв’язку завдання. 

Завдання роботи: навчитись графічно знаходити розв’язок системи 
рівнянь за наявності обмежень та за умови прямування основної функції до 
максимуму. 

Теоретичні відомості 

Геометрична інтерпретація дає можливість наочно зобразити структуру 
задач ЛП, що сприяє засвоєнню їх основних властивостей. У найпростіших 
випадках одно- і двовимірного просторів геометричне зображення дає змогу 
знайти розв’язок задачі ЛП у стандартній формі як найзручнішим  способом. 
Матимемо на увазі, також, що геометричну інтерпретацію задачі можна задати 
у канонічній формі з числом незалежних невідомих 2mnk ≤−=  та задачі у 
загальній формі запису, яка може бути зведена до канонічної форми запису. 
Розглянемо таку задачу. 

Знайти екстремум лінійної форми (5.1) за умови обмежень (5.2)-(5.3), при 
цьому, у цих виразах покладемо, що n=2. Кожна із нерівностей системи 
обмежень визначає півплощину, що обмежується прямою ai1x1+ai2x2=bi,  (і=1, 
m). Умови невід’ємності шуканих змінних визначають півплощини відповідно з 
граничними прямими x1=0, x2=0.  

Якщо система обмежень сумісна, то перетин півплощин, як опуклих 
множин, утворить опуклу множину точок, координати якої є розв’язком 
системи рівнянь обмежень. Сукупність цих точок і буде множиною планів або 
допустимих розв’язків. Лінійну форму на площині можна інтерпретувати як 
сім’ю деяких паралельних прямих, кожна з яких визначається значенням 
цільової функції.  

Якщо f = 0, пряма проходить через початок координат. Інші значення 
цільової функції є відстанню даної прямої від початку координат, помноженою 
на довжину вектора С=(с1, с2), координатами якого є коефіцієнтами при 
змінних лінійної форми. Нас цікавлять лише ті прямі, що відповідають лінійній 
формі, що мають спільні точки із сторонами багатокутника розв’язків. Задача 
ЛП, при цьому, полягає у тому, щоб, зміщуючи пряму лінійної форми, знайти 
спільну з нею таку точку багатокутника розв’язків, в якій лінійна форма 
приймає екстремальне значення.  

Напрям руху прямої цільової функції визначається вектором С=(с1,с2). 
Під час зміщення прямої лінійної форми в напрямку цього вектора значення 
цільової функції зростає, а під час переміщення у протилежному напрямку - 
спадає. 

В усіх випадках екстремальні значення цільової функції досягаються на 
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границі множини планів (пряма лінійної форми дотикається до багатокутника 
розв’язків у граничних точках), і визначення екстремальних значень лінійної 
форми зводиться до порівняння їх у граничних точках багатокутника, заданих 
обмеженнями. При цьому можливі такі випадки. 

1. Багатокутник планів задачі ЛП обмежений, при цьому лінійна форма 
досягає екстремуму або в окремих вершинах багатокутника, або на деякій грані 
або на ребрі, якщо гіперплощини рівня паралельні граням. 

2. Багатокутник планів задачі ЛП є необмеженим. Тоді лінійна форма 
може бути необмеженою на множині планів лише знизу або лише зверху, або і 
знизу і зверху. 

3. Множина планів задачі ЛП порожня, тобто не існує багатокутника 
існування планів, які б не суперечили системі обмежень. 

Зауваження. Для будь-якої розмірності вектора шуканих змінних 
),...,( 1 xxx n=  канонічної форми, розмірність багатокутника планів завжди 

визначається числом незалежних змінних, тобто різницею між кількістю 
залежних змінних і рангом системи обмежень: k = n – m,m = r. 

Алгоритм геометричної інтерпретації задач ЛП з двома основними 
змінними містить такі етапи. 

1. У кожному обмеженні, що задане нерівністю, замінити знаки 
нерівностей на знаки рівнянь і провести на площині 21 xx ×   відповідні їм прямі. 

2. Знайти півпростір, заданий відповідним обмеженням-нерівністю. 
3. Виявити багатокутник планів задачі. 
4. Провести гіперплощину-пряму рівня цільової функції, що має 

спільні точки з багатокутником планів. 
5. Визначити напрям зміщення прямої рівня цільової функції для 

досягнення екстремуму. 
6. Знайти точку (або точки) багатокутника, де пряма рівня досягає 

екстремуму , або встановити її необмеженість на множині планів задачі. 
7. Знайти координати точки розв’язку задачі ЛП, що і буде 

оптимальним планом задачі. 
Порядок виконання роботи 
Пошук єдиного оптимального розв’язку. Використовуючи графічний 

метод, знайти розв’язок такої задачі ЛП: 
max f(x) = x1- x2; 
3х1+2х2 ≤ 14; 
 x1 – 4x2 ≤ 0; 
3x1 – x2 ≥ 0; 
–x1 + x2 ≤ 2; 
x1 ≥ 0,  x2 ≥ 0. 
Розв’язок. На площині R2 будуємо припустиму множину, що описується 

шістьма нерівностями. Це буде перетинання шести півплощин, кожна з яких 
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задається обмеженням-нерівністю на R
2. Наприклад, першу з них 3x1+2х2≤ 14 

будуємо таким чином. Проводимо пряму 3x1+2х2 =14, що є границею цієї 
півплощини. Щоб визначити, яку з півплощин, що лежать з обох сторін від цієї 
прямої, описує нерівність 3x1+2х2 ≤ 14, досить поставити в ній координати 
початку координат, тобто (0,0). Якщо нерівність виконується, то беремо ту 
півплощину, що містить початок координат, якщо не виконується, те беремо 
півплощину, що не містить початку   координат. 

У результаті перетинання побудованих шести півплощин отримуємо 
багатокутник, позначаємо його вершини літерами ОАВС, що і є припустимою 
множиною даної задачі. Можна перевірити, що будь-яка точка цього 
багатокутника задовольняє усім шістьом нерівностям, а для будь-якої точки 
поза цим багатокутником хоча б одна нерівність із шести буде порушена. 

Таким чином, геометрично, задача звелася до того, щоб у межах 
багатокутника ОАВС знайти точку х* = (x1*, x2*), у якій цільова функцій f(x*)  
отримає максимальне значення. 

Завдяки властивості 1.3  ми заздалегідь знаємо, що точкою максимуму 
нашої цільової функції є одна або деякі з вершин О, А, В або С. Для того, щоб 
визначити цю вершину, проведемо будь-яку лінію рівня цільової функції, тобто 
проведемо пряму f(x) = с1, де с=const. Для простоти візьмемо с=0, тоді лінія 
рівня є x1-x2 = 0. Збільшуючи праву частину цього рівняння (наприклад, x1-x2 = 
1, x1-x2 = 3 і т.д.), ми знайдемо паралельний зсув лінії рівня вниз, причому, чим 
більше права частина, тим далі. Якщо ж зменшимо праву частину (наприклад, 
x1 --- x2 = -1, x1-x2 = - 2 і т.д.), то спостерігаємо зсув нагору. 

Звідси зрозуміло, що, зміщаючи лінію рівня у напрямку зростання цільової 
функції, ми знайдемо ту вершину багатокутника ОАВС, що відповідає точці 
максимуму. Як видно з вищенаведеного рисунка, це є точка С. 

Щоб відразу визначити напрямок зростання функції t, обчислюють її 
градієнт ∇f. Для лінійної функції градієнт завжди дорівнює вектору, що 
складається з коефіцієнтів цієї функції. 

Для нашої цільової функції f(x) = x1-x2 градієнт ∇f = (1,-1). Як відомо, 
градієнт, що  перпендикулярний лінії рівня і показує напрямок зростання 
функції, а антиградієнт, тобто вектор -∇f показує напрямок убування функції. 
Отже, зміщуючи лінію рівня x1-x2=0 у напрямку вектору ∇f, знаходимо точку 
максимуму С. 

Координати точки С знайдемо розв’язуючи спільно рівняння ліній 1 і 2, 
що перетинаються у точці 3. 

Результатом має бути відповідь: х* = (х, у) - точка максимуму, f(x*) = Z - 
максимальне значення цільової функції. 

Захист лабораторної роботи: 
1. Назва мета і задач роботи. 
2. Відповіді на питання щодо теоретичних положень. 
3. Продемонструвати результати виконання та пояснити чому саме 

такий результат та як його було досягнуто. 
4. Підбити висновки згідно отриманих результатів виконання ЛР. 
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Лабораторна робота №5. Ручний та автоматизований симплекс-метод 
розв’язку оптимізаційних задач 

 

Мета роботи: навчитись застосовувати симплекс-метод для вирішення 
оптимізаційних задач виробництва. Застосування надбудови «Пошук рішення» 
у Excel.  

Завдання роботи: Визначити максимально ефективний план випуску 
продукції на виробництві за умов обмежень у сировині та за умови отримання 
максимального прибутку.  

Теоретичні відомості 
Нехай задача ЛП має оптимальний розв`язок. З геометричної точки зору 

це означає, що існує вершина багатокутника розв`язків, де лінійна функція 
досягає оптимального значення. Кожній вершині  багатокутника відповідає 
опорний план. А кожний опорний план визначається системою m лінійно 
незалежних векторів, що містяться серед n векторів A1, A2, ..., An  системи 
обмежень. Щоб знайти оптимальний план, досить розглянути лише опорні 

плани. Їх кількість не перевищує m
nC . Для великих значень m і n знайти серед 

них оптимальний простим перебором дуже важко. Тому необхідно мати такий 
аналітичний метод, що дає можливість цілеспрямовано розглядати опорні 
плани. Таким методом є симплексний метод. Виходячи з одного (початкового) 
опорного плану, симплексний метод забезпечує побудову нового опорного 
плану, що надає лінійній функції менші значення у порівнянні з попереднім 
планом. Цей процес продовжується поки не буде знайдено оптимальний план.  

Оскільки кількість опорних планів обмежена, то обмежена і кількість 
розв’язків. Якщо задача не має розв`язку, то симплекс-метод встановлює цей 
факт у ході розв’язку задачі. Це означає, що під час обчислень можна 
встановити, чи є система обмежень сумісною і чи є лінійна функція обмеженою 
на множині планів задачі лінійного програмування. 

Отже, симплекс-метод дає спосіб обчислення опорного плану, перевіряє 
побудований опорний план на оптимальність і визначає спосіб побудови 
наступного опорного плану, що буде ближче до оптимального. Таким чином, 
симплекс-метод полягає в послідовному поліпшенні плану і тому його 
називають ще методом послідовного поліпшення плану. 

Розв`язок задач симплексним методом складається з двох етапів: 
знаходження початкового опорного плану і знаходження оптимального плану. 
При цьому алгоритм симплексного методу застосовний лише до канонічної 
форми запису задачі ЛП. Тому, перед тим як розв’язувати задачу, систему 
обмежень необхідно спочатку привести до канонічної форми. 

Застосування  симплекс-таблиць 
Оскільки базис системи  - одиничний, то коефіцієнтами у виразі вектора 

через базисні будуть його компоненти, тобто xij = aij (i = 1, 2, ..., m; j = 1, 2, ..., 
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n). Обчислення наступного опорного плану та перевірку його оптимальності 
зручно виконувати, записавши умову задачі і дані, знайдені після побудови 
початкового опорного плану у симплексну таблицю. У першому її стовпці 
записано номери рядків таблиці. Стовпець базису містить базисні вектори. У 
стовпці C базису записано коефіцієнти даної лінійної функції, які відповідають 
базисним векторам. У стовпці A0 - початковий опорний план. У цьому самому 
стовпці в результаті обчислень знаходять оптимальний план.  

Стовпці Aj(j = 1, 2, ..., n)заповнено коефіцієнтами вектора Aj  через базисні 
вектори. У (m+1)-му рядку стовпця A0 записано значення лінійної функції 
F(X0), якого вона набуває при початковому опорному плані, а в стовпцях Aj - 
значення оцінок fj - cj. Оцінки можна обчислити, якщо від добутків елементів 
стовпця Aj на відповідні елементи стовпця C базису відняти відповідні 
коефіцієнти cj. Далі обчислення симплекс-методом слід здійснювати за таким 
алгоритмом. 

1. Розглянути оцінку плану (m+1)-го рядка. Якщо всі оцінки не додатні, 
то опорний план X0 оптимальний і мінімум лінійної функції дорівнює F(X0). 
Якщо серед оцінок є хоча б одна додатна, то перейти до п.2. 

2. Якщо хоча б для однієї додатної оцінки fj - cj усі елементи стовпця Aj не 
додатні, то це означає, що лінійна функція на многограннику розв`язків не 
обмежена знизу і задача не має оптимального розв`язку. Якщо в кожному 
стовпці Aj з додатними оцінками плану є хоча б один додатний коефіцієнт, то 
слід перейти до п.3. 

Коментар. Якщо у кожному стовпці Aj, що відповідають додатним 
оцінкам плану, є додатні коефіцієнти, то план X0 не оптимальний і можна 
побудувати новий опорний план, який надасть лінійній функції значення, 
менше від попереднього. Задача полягає в тому, щоб один з базисних векторів 
замінити новим. Вектор, який вводять у базис, вибирають в п.3, а вектор, який 
виводять з базису - в п.5. 

3. Вибрати вектор з найбільшою додатною оцінкою. Нехай це буде вектор 
Ak. Перейти до п.4. 

4. Обчислити відношення елементів стовпця A0 до відповідних додатних 
елементів стовпця Ak, результати записати у відповідних рядках стовпця θ  і 
перейти до п.5. 

5. Серед векторів базису вибрати той, який відповідає найменшому з 
відношень, обчислених у п.4. Нехай це буде вектор Al. Перейти до п.6. 

Коментар. Елемент xlk називається ведучим, рядок і стовпець, на перетині 
яких він міститься, називаються ведучими. Після визначення ведучого елемента 
заповнюють нову симплексну таблицю. Перші три стовпці нової таблиці 
відрізнятимуться від старої тільки рядком з номером l. У ньому замість 
елементів l,Ai, ci будуть записані елементи l,Ak, ck. Інші клітини нової таблиці 
заповнюють згідно з пп.6 і 7. 

6. Поділити елементи l-го рядка, які відповідають векторам Aj(j = 1, 2, ..., 
n), на ведучий елемент і результати записати у відповідні клітини l-го рядка 
нової таблиці. Перейти до п.7. 
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7. Для знаходження елементів і-го (i = 1, 2, ..., l-1, l+1, ..., m+1) рядка 
нової таблиці треба від елементів і-го рядка старої таблиці відняти відповідні 
елементи l-го рядка нової таблиці, помножені на xik (i ≠ l). Після заповнення 
нової таблиці перейти до п.1. 

Відзначимо, що коли у таблиці є кілька додатних оцінок плану, то під час 
обчислення у базис вводять вектор, якому відповідає максимальна оцінка. 
Завдяки такому вибору вектору можна досягти оптимального плану за мінімум 
ітерацій. Якщо ж є кілька рівних найбільших значень θ0j(f j - c j), то з 
відповідних їм векторів вибирають той, якому відповідає mincj. 

Якщо серед оцінок оптимального плану нульовими є тільки оцінки, які 
відповідають базисним векторам, то це означає, що оптимальний план єдиний. 
Якщо нульовій оцінці плану відповідає вектор, який не входить у базис, то 
оптимальний план не єдиний. 

Задачу знаходження максимального значення лінійної функції можна 
розв`язати, не зводячи її до задачі мінімізації. План задачі знаходження 
максимуму буде оптимальним тільки тоді, коли його оцінки будуть невід`єм-
ними. Якщо ж умова оптимальності не виконується, то під час обчислень в 
базис вводять вектор, якому відповідає min[θ0j(f j - c j)], де мінімум береться 
серед тих j, для яких fj - cj< 0. Якщо мінімальних оцінок кілька, то в базис 
вводять вектор, якому відповідає mincj. 

Приклад 1. Знайти мінімум функції F=x1+x2+x3  за обмежень: 
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Розв'язок. Запишемо систему обмежень у векторному вигляді 
x1A1  + x2A2  + ... + x6A6  = A0  ,  

де ( )0 0 1A1 ,,= ; ( )0 1 0A2 ,,= ; ( )1 0 0A3 ,,= ; ( )2214 , , A −= ; ( )5305 −=  ,- ,A  
( )6 1 2A6 ,,−= ; ( )5 3 5A0 ,, .  
Дана система обмежень у явному вигляді містить одиничний базис A1 , A2, 

A3 . Тому змінні x1 , x2 , x3 - базисні, а x4 , x5 , x6 - вільні змінні.Поклавши  x4 = x5 = 

x6 = 0, знайдемо початковий опорний план X0=(x1=0; x2=0; x3=0; x4=0; 
x5=0; x6=0), якому відповідає комбінація  x1A1  + x2A2  + x3A3  = A0    і 
значення функції F(X0) = 1⋅5 +1⋅3 + 1⋅5 = 13. 

Для перевірки плану X0 на оптимальність заповнимо першу симплексну 
таблицю (табл. 2.4) і обчислимо значення оцінок: 

f4 - c4 = 1⋅(-1) + 1 ⋅2 + 1⋅2 - 0 = 3; 
f5 - c5 = 1⋅0 + 1⋅(-3) + 1⋅(-5) - 0 = -8; 
f6 - c6 = 1⋅(-2) + 1 ⋅1 + 1⋅6 - 0 = 5. 
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Таблиця 5.1  

Приклад розв’язку симплекс таблиці 

Іт
ер

ац
ія

 

Р
яд

ок
 

Б
аз

ис
 

С
 б

аз
ис

у 
 С1=1 С2=1 С3=1 С4=0 C5= 0 С6=0   

 

A0 

 

A1 

 

A2 

 

A3 

 

A4 

 

A5 

 

A6 

 

Σ 

 

θ 

 

1 

1 A1 1 5 1 0 0 -1 0 -2 3  

2 A2 1 3 0 1 0 2 -3 1 4 3 

3 A3 1 5 0 0 1 2 -5 6 9 5/6 

4 fj  - cj 13 0 0 0 3 -8 5 13  

 

2 

1 A1 1 20/3 1 0 1/3 -1/33 -5/33 0 6  

2 A2 1 13/6 0 1 -1/6 5/3 -13/ 6 0 5/2 13/10 

3 A3 0 5/6 0 0 1/6 1/3 -5/6 1 3/2 5/2 

4 fj  - cj 53/6 0 0 -5/6 4/3 -23/6 0 11/
2 

 

 

3 

1 A1 1 71/10 1 1/5 3/10 0 -21/10 0 13/
2 

 

2 A2 0 13/10 0 3/5 -1/10 1 -13/10 0 3/2  

3 A3 0 2/5 0 -1/5 1/5 0 -2/5 1 1  

4 fj  - cj 71/10 0 -4/ 5 -7/10 0 -21/10 0 7/2  

Для базисних векторів значення оцінок нульові. Серед обчислених оцінок 
є дві додатні. Більша з них  f6 - с6= 5 відповідає вектору А6, який і введемо в 
базис. Для визначення вектора, який треба вивести з базису, обчислимо θ06

6

5

6

5

1

3
=






= ;min . Мінімальне відношення відповідає вектору А3 базису. Отже, 

його треба замінити вектором А6. Ведучим елементом у першій симплексній 
таблиці є число 6, яке стоїть на перетині третього рядка і стовпця А6. 
Виконаємо одну ітерацію симплексних перетворень і заповнимо другу 
симплекс-таблицю. Нові елементи ведучого рядка знайдемо, поділивши 
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елементи ведучого рядка початкової симплекс-таблиці на ведучий елемент 
(число 6). За допомогою обчисленого рядка знайдемо елементи інших рядків 
другої таблиці методом симплексних перетворень: помножимо його елементи 
на 2 і додамо до відповідних елементів першого рядка початкової симплекс-
таблиці; віднімемо його елементи від відповідних елементів другого рядка; 
помножимо його на мінус 5 і додамо до четвертого рядка. В результаті 
дістанемо заповнену другу таблицю. Правильність проведених обчислень 
контролюємо за допомогою стовпця Σ, кожний елемент якого обчислюється 
двома способами: за допомогою симплексних перетворень та додаванням 
елементів відповідних рядків. У другій симплексній таблиці маємо новий 
опорний план Х 1 = ( 2 0 / 3 ,  1 3 / 6 ,  0 ,  0 ,  0 ,  5 / 6 ) , якому відповідає значення 
лінійної функції F ( X 1 ) = 5 3 / 6 <<F ( X 0 )= 13. У четвертому рядку таблиці маємо 
додатну оцінку f4 - с4= 4/3.  

Отже, вектор А4  вводимо до базису. Знайшовши θ04
10

13

2

5

10

13
=






= ;min , 

побачимо, що вектор А2 треба вивести із базису. Ведучий елемент стоїть на 
перетині другого рядка і стовпця  А4. Виконаємо один крок симплексних 
перетворень. У результаті дістанемо план Х 2 = ( 7 1 / 1 0 , 0 , 0 ,  1 3 / 1 0 ,  2 / 5 ) . У 
четвертому рядку останньої симплекс-таблиці усі оцінки не додатні. Отже, план 
Х2 - оптимальний. Він надав лінійній функції значення F ( X 2 ) = 7 1 / 1 0 . На 
основі оцінок цього плану робимо висновок, що оптимальний план є єдиним, 
оскільки нульові оцінки відповідають тільки базисним векторам. 

2. Приклад автоматизованого вирішення таких задач. 

Формуємо умову задачі у табличному вигляді: 

 
Рис. 5.1 Приклад таблиці у Excel 

У 11 рядку вносимо цільову функцію  
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До комірки В11 – значення 0 для х1, а до комірки С11 – значення 0 для х2. 

У комірку D11 вводимо цільову функцію застосувавши функцію 
СУММПРОИЗВ:    =СУММПРОИЗВ(B8:C8;B11:C11). 

 
Рис. 5.2 Налаштування у Excel 

У стовпчику F формуємо 3 перших рівняння системи обмежень: 
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Наприклад, у F5:     =СУММПРОИЗВ(B5:C5;B11:C11). 

Розпочинаємо роботу з надбудовою EXCEL «Поиск решения» і вносимо у 
відповідні поля потрібні значення з комірок (дивись малюнок).    

Завершивши введення даємо команду «Найти решение». 
Порядок виконання роботи 

1. Знайти максимум лінійної функції F = 40x1 + 30x2 за обмежень  

 

Запишіть задачу в канонічному вигляді. Визначіть одиничні вектори, які 
утворюють базис тривимірного простору. Задайте початковий опорний план 
Х0. Створіть таблицю та здійсніть всі необхідні розрахунки. 

Після третьої  ітерації знайти оптимальний план Х* випуску продукції, 
який включає виробництво Х одиниць продукції А*. При якому буде повністю 
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максимально використано сировину. Прибуток від реалізації запланованої 
продукції становитиме У. 

 
Рис. 5.3 Поиск решения у Excel 

2. Розв’яжіть дану систему рівнянь автоматизовано за допомогою 
ресурсів в EXCEL 

 Захист лабораторної роботи: 
1. Назва мета і задачі роботи. 
2. Відповіді на питання щодо теоретичних положень. 
3. Продемонструвати результати виконання та пояснити чому саме 

такий результат та як його було досягнуто. 
4. Підбити висновки згідно отриманих результатів виконання ЛР. 
 
Лабораторна робота №6. Прийняття рішень по методу «Дерево 

рішень». Побудова однорівневого та дворівневого дерева рішень  
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Мета роботи: ознайомитись з типологією побудови «дерева» рішень; 
проаналізувати процес прийняття рішення в умовах невизначеності. 

Завдання роботи: оцінити економічні наслідки прийнятгя рішення та 
прийняти оптимальне рішення в залежності від господарської ситуації. 

Теоретичні відомості 
В реальних умовах управління процес прийняття рішень має ланцюговий 

характер. Тобто, коли результат одного рішення змушує приймати наступне і т.д. 
Цю послідовність не можна виразити табличним методом, а тому використовують 
метод графів, який більш повно відображає процес прийняття управлінських 
рішень. Застосовуючи методи графів, будується «дерево» рішень, доцільність 
якого визначається прийняттям кількох рішень в умовах невизначеності, коли 
кожне рішення залежить від результату попереднього або наслідків досліду. 
«Дерево» рішень складається із «стовбура» і «гілок». що відображають структуру 
проблеми: зліва направо. «Гілки» позначають можливі альтернативні рішення, що 
можуть бути прийняті, і можливі наслідки. що виникають у результаті цих рішень. 
На схемі використовують два види «гілок»: перший — пунктирні лінії. що 
з'єднують квадрати можливих рішень, другий — суцільні лінії, що з'єднують 
кружки можливих наслідків. 

Квадратні «вузли» позначають момент. коли приймається рішення, круглі 
«вузли» — появу наслідків. Через відсутність змоги впливати на появу наслідків 
тому, хто приймає рішення залишається лише обчислювати ймовірність їхньої 
появи. 

Коли всі рішення і їх наслідки зазначені на «дереві» відображені, то 
прораховується кожний з варіантів, і наприкінці проставляється його грошовий 
прибуток. Усі витрати, що викликані рішенням, проставляються на відповідній 
«гілці». 

Рішення, приймаються за допомогою «дерева», залежать від ймовірностей 
результатів. Чутливість рішення визначається розміром зміни ймовірностей. 
Вибираючи рішення, необхідно знати, наскільки рішення залежить від зміни 
ймовірностей, а відтак - наскільки можна покладатися на цей вибір. 

Порядок виконання роботи 
Розрахунок однорівневого «дерева» рішень: 
Для фінансування проекту підприємцю потрібно зайняти терміном на один 

рік 15000 грн. Банк може позичити йому ці гроші під 15% річних або вкласти в 
справу з 100%-вим поверненням суми, але під 9% річних. 3 минулого досвіду 
банкіру відомо, що 4% таких клієнтів під 15% річних позику не повертають. Що 
робити? Давати йому позику чи ні? 

Розв’язок: 
У даному випадку використовуємо критерій максимізації чистого прибутку 

що очікується наприкінці року. 
Розрахунок ведеться так:  
очікуваний чистий прибуток у колах А і В обчислюється наступним чином: 
у колі А: 
ЧП = (17250x0,96+ 0x0,04) -15000= 1560 грн. 
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у колі В: 
ЧП = (16350 х 1,0 - 15000) = 1350 грн. Оскільки очікуваний чистий 

прибуток більший увипадку А, то приймається рішення видати позику ні її 
умовах. 

 
Рис. 6.1. Схема однорівневого дерева прийняття рішень 

Хід роботи: 
1. Оберіть свій варіант завдання. 
2. Оформіть роботу у MS Word. 
3. Коротко запишіть вихідні дані. 
4. Зобразіть схему дерева прийняття рішення. 
5. Розпишіть формули за якими здійснюватимете обрахунок усіх 

значень. 
6. Поясніть прийняте рішення. 

Таблиця  6.1 
Варіанти завдань 

№ Розмір 
позики 

А 
% 

В 
% 

% не 
повернення 

Випадок де відбулось 
не повернення 

1 16500 20 9 6 А 
2 32000 8 17 7 В 
3 23000 18 10 8 А 
4 17000 7 21 9 В 
5 16500 22 9 10 А 
6 13200 19 10 12 А 
7 20100 8 16 10 В 
8 21900 15 8 13 А 
9 19800 20 9 4 А 
10 19000 9 21 5 В 
11 13350 19 8 6 А 
12 14240 15 7 8 А 
13 17800 6 17 7 В 
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Приклад розрахунку дворівневого «дерева» рішень 
Розглянемо ситуацію більш складну, ніж у попередньому прикладі. Банк 

вирішує питання, чи перевіряти платоспроможність клієнта перед тим, як 
видавати позику, але аудиторська фірма бере з банку 80 грн. за кожну перевірку. 

У результаті цього перед банком постає дві проблеми: перша - чи 
проводиться перевірка аудиторською фірмою, друга - видавати позику чи ні після 
рекомендацій аудиторської фірми? 

Вирішуючи першу проблему, банк перевіряє правильність даних 
аудиторської фірми. Для цього вибираються 1000 випадків, що були перевірені і 
яким згодом видавалися позики (табл. 1): 

Таблиця 6.2 
Рекомендація аудиторської фірми і повернення позики, випадків 

Рекомендації після 
перевіркн 

кредитоспроможності 

Фактичний результат 

Клієнт позику 
повернув 

Клієнт позику не 
повернув 

Усього 

Давати позику 735 15 750 

He давати позику 225 25 250 

Усього 960 40 1000 

Розв’язок: 

1)  Побудуємо «дерево» (рис. 6.2). Імовірності проставляються за даними 
наступного пункту. 

2) Використовуючи дані таблиці 6.1 обчислимо імовірність кожного 
результату: 

Під час обрахунку зверніть увагу на три тисячні та заокругліть до сотих. 
• р (клієнт позику поверне; фірма рекомендувала) = 735/750 = 0,98;  
• р (клієнт позику не поверне; фірма рекомендувала) = 15/750 = 0,02;  
• р (клієнт позику поверне; фірма не рекомендувала) = 225/250 = 0,9;  
• р (клієнт позику не поверне; фірма не рекомендувала)= 25/250= 0,1. 
3) На цьому етапі зліва направо проставимо грошові результати кожного з 

«вузлів». використовуючи кінцеві результати, отримані раніше. 
Будь-які витрати, що зустрічаються, віднімаємо з очікуваних доходів. У 

такий спосіб розрахуємо все «дерево», опираючись на раніше отримані результати. 
Після того, як пройдені «квадрати рішень», вибирається «гілка», що веде до 
найбільшого з можливих, при даному рішенні, очікуваному прибутку. Інша «гілка» 
закреслюється, а очікуваний прибуток проставляється над «квадратом рішення». 

Спочатку розглянемо «кола результатів» В і С, що є наслідком «квадрата» 2 
(чи видавати позику клієнту)? Прибуток, що очікується від результату В: 
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Рисунок 6.2. Сема прийняття рішень дворівневого дерева 

Прибуток П (В) = 17250 грн. х 0,98 + 0 х 0,02 = 16905 грн, 
Чистий прибуток: ЧП (В) = 16905 - 15000 = 1905 грн.  
Прибуток, що очікується від результату С: 
П (С) = 16350 грн. х 1,0 = 16350 грн.,  
ЧП (С) = 16350 - 15000 = 1350 грн. 
 
Припустимо, що ми зараз у «квадраті» 2. Максимальний очікуваний 

прибуток становить 1905 грн., який знаходиться у «колі» В. Тому приймаємо 
рішення видати позику. 
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Прийнявши рішення, корегуємо «дерево», проставивши чистий очікуваний 
прибуток у 1905 грн. над «квадратом» 2. «Гілка» - не давати позики - 
закреслюється, як це показано на рис.2. 

Те ж саме проводимо з «колами» наслідків D і Е - результатами рішення 3. 
Прибуток, що очікується від результату D: 
П (D) = (17250 грн. х 0,9) + (0 х 0,1) = 15525 грн., 
ЧП (D) = 15525 - 15000 = 525 грн.  
Аналогічно для результату Е: 
П (Е) = 16350 грн. х 1,0 = 16350 грн., 
ЧП(Е) = 16350- 15000= 1350 грн. 
Якби ми були в «квадраті» 3, то максимальний очікуваний прибуток 

дорівнював би 1350 грн. і можна було б прийняти рішення не видавати позики. 
Тепер скорегуємо цю частину схеми: над «квадратом» 3 пишемо чистий 
очікуваний прибуток і приймаємо рішення видати позику. 

Приступаємо до розрахунку «кіл» наслідків F i G які без аудиторської 
перевірки  є результатами рішення 4. 

П (F) = 17250 х 0,96+ 0 х 0,04 = 16560 грн.:  
ЧП (F) = 16560 - 15000 = 1560 грн.;  
П(G)= 16350 х 1,0= 16350 грн.;  
ЧП (G) = 16350-15000 =1350 грн. 
У «квадраті» 4 максимальний очікуваний чистий прибуток складає 1560 

грн., а тому приймаємо рішення видати клієнту позику. Сума 1560 грн. 
надписується над «квадратом» 4, а альтернативна «гілка» перекреслюється. 

Повернемося до «вузлів» A i l .  Використовуючи очікувані чисті прибутки 
над «квадратами» 2 і 3, розрахуємо математичне очікування для «вузла» А: 

П(А) - (1905 грн. х 0,75)) + (1350 грн. х 0,25) = 1766 грн. Через те, що 
аудиторська перевірка коштує 80 грн. очікуваний чистий прибуток становить: 

ЧП (А) = 1766 - 80 = 1686 грн. 
Тепер можна проставити значення першого рішення «квадрата» 1 (Чи 

необхідно банку скористатися аудиторською перевіркою?). У цьому «вузлі» 
максимальне математичне очікування - 1686 грн., а тому перекреслюємо 
альтернативну «гілку». 

На рис. 3.3 стрілками показана послідовність рішень, що веде до 
максимального чистого прибутку від «квадрату»  

1: за умови використання аудиторської перевірки, якщо видача позики 
рекомендується аудиторською фірмою, тоді, в «квадраті» 2 приймається рішення 
видати позику, якщо надання позики не рекомендується, то в «квадраті» 3 - не ви-
давати позику, а інвестувати гроші під 9% річних. «Дерево» остаточних рішень 
для прикладу 2 наведено на рис. 3.3. 
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Рисунок 6.3 Сема прийняття рішень дворівневого дерева результат 

1. Оберіть свій варіант завдання. 
2. Оформіть роботу у MS Word. 
3. Коротко запишіть вихідні дані. 
4. Зобразіть схему дерева прийняття рішення. 
5. Розпишіть формули за якими здійснюватимете обрахунок усіх 

значень. 
6. Поясніть прийняте рішення. 

Таблиця 6.3 

Завдання для розв’язку дворівневого дерева рішень варіант № 1 
Рекомендації після 

перевіркн 
кредитоспроможності 

Фактичний результат 

Клієнт позику 
повернув 

Клієнт позику 
не повернув 

Усього 

Давати позику 800 50 850 

He давати позику 125 25 150 

Усього 925 75 1000 
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Таблиця 6.4 
Завдання для розв’язку дворівневого дерева рішень варіант № 2 

Рекомендації після 
перевіркн 

кредитоспроможності 

Фактичний результат 

Клієнт позику 
повернув 

Клієнт позику 
не повернув 

Усього 

Давати позику 730 25 755 

He давати позику 227 18 245 

Усього 957 43 1000 

Таблиця 6.5 
Завдання для розв’язку дворівневого дерева рішень варіант № 3 

Рекомендації після 
перевіркн 

кредитоспроможності 

Фактичний результат 

Клієнт позику 
повернув 

Клієнт позику 
не повернув 

Усього 

Давати позику 735 25 760 

He давати позику 220 20 240 

Усього 955 45 1000 

 
Захист лабораторної роботи: 
1. Назва мета і задачі роботи. 
2. Відповіді на питання щодо теоретичних положень. 
3. Продемонструвати результати виконання та пояснити чому саме 

такий результат та як його було досягнуто. 
4. Підбити висновки згідно отриманих результатів виконаної ЛР. 
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