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1 АКСІОМАТИЧНА ПОБУДОВА ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ 

 

1.1 Основні поняття та терміни 

Предметом дослідження теорії ймовірності є особливі залежності, 

притаманні результатам масових однорідних випробувань. 

Результатом випробування є 

Події, як правило, позначають великими латинськими літерами: A, B, C… 

або в разі їх значної кількості — великою латинською літерою з індексом:  A1, A2, 

…, An, а її зміст подають у фігурних дужках. Наприклад, подія A = {Рейс до Києва 

виконано за розкладом}. 

 називається подія, яка неодмінно відбувається при 

проведенні випробування. 

 називається подія, яка при проведенні випробування не 

відбудеться ні за яких умов. 

 називається подія, яка в результаті проведеного 

випробування може відбутися або не відбутися залежно від випадкових факторів. 

 

 

 

 

 

 

називають події, якщо немає причин стверджувати, що 

будь-яка з них можлива за інші 

називають події, якщо поява однієї з них не виключає 

можливості появи інших 

називають події, якщо поява однієї з них виключає появу 

інших подій в одному і тому ж випробуванні 

Випадковою 

Неможливою 

Достовірною 

— всякий факт, який у результаті 

випробування може відбуватися або не 

відбуватися 

подія 

Несумісними 

Сумісними 

Рівноможливими 
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1.2 Означення ймовірності 

 

 

 

Це означення імовірності визначає філософську суть ймовірності, але не 

вказує закону знаходження ймовірності будь-якої події. 

 

 

При класичному визначенні ймовірність події визначається рівністю 

 

m — число елементарних наслідків, що сприяють події A 

n — число усіх єдиноможливих та рівноможливих наслідків 

 

 

Відносна частість події визначається рівністю 

 

m  — кількість випробувань, у яких з'явиться подія A 

n — кількість усіх випробувань 

 

Ймовірність P(A) події A обчислюється до випробування, а частість W(A) 

обчислюється після випробування.  

Частість має властивість стійкості:  

 

  

)()( AWlimAP
x 

  

n

m
AW )(  

називають відношення числа 

випробувань, у яких подія A з'явиться, до числа фактично виконаних 

випробувань. 

n

m
AP )(  

Імовірність події A дорівнює 

відношенню числа елементарних наслідків, які сприяють події A, до 

загального числа усіх єдиноможливих та рівноможливих елементарних 

наслідків. 

є численна міра степеня об'єктивної можливості цієї події Імовірність події 

Класичне означення ймовірності події 

 

Відносною частотою (частістю) події A 
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Розв’язання 

Число усіх єдиноможливих та рівноможливих наслідків — 36, оскільки 

простір елементарних наслідків складається з комбінацій, що наведено в таблиці 

а) Число елементарних наслідків, що сприяють події A — 5, оскільки 

1 2 3 4 5 

          

Отже ймовірність події: 
36

5
)( AP  

б) Число елементарних наслідків, що сприяють події B — 3, оскільки 

Отже ймовірність події: 

12

1

36

3
)( BP  

1 2 3 

      

в) Число елементарних наслідків, що сприяють події C — 0, оскільки для даної 

події не існує сприятливих результатів. Отже ймовірність події: 

0
36

0
)( CP , тобто подія C — неможлива. 

г) Число елементарних наслідків, що сприяють події D — 8, оскільки 

9

2

36

8
)( DP  

1 3 4 5 

        

2 3 4 5 

        

д) Число елементарних наслідків, що сприяють події E — 2, оскільки 

Отже ймовірність події: 

18

1

36

2
)( EP  

4 + 1 = 5 

4  1 = 4 

1 2 

    

Відповідь. P(A) = 5/36, P(B) = 1/12, P(C) = 0, P(D) = 2/9, P(E) = 1/18.  

ППррииккллаадд  11..11  Кинуто два гральні кубики. Знайти ймовірність того, що 

а) сума очок, що випала гранях — парна, причому на грані 

хоча б одного з кубиків з’явиться шістка (подія A), 

б) сума очок, що випала дорівнює 4 (подія B), 

в) добуток очок буде дорівнює семи (подія C); 

г) виявиться не менше 20 (подія D); 

д) сума очок, що випала дорівнює п'яти, а добуток — чотирьом (подія E). 
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Розв’язання 

Позначимо A = {взятий після акумулятор — справний} 

Оскільки після півроку зберігання будо вилучено 5 несправних 

акумуляторів, то загальна кількість рівноможливих елементарних наслідків 

складатиме:      n = 500 – 5 = 495. 

Тоді кількість елементарних наслідків, які сприяють події A: 

m = 500 – 20 = 480 

Отже, шукана ймовірність: .
n

m
AP

33

32

495

480
)(   

Відповідь. P(A) = 32/33. 

 

Розв’язання 

Позначимо A = {поява «герба»} 

Число усіх єдиноможливих та рівноможливих наслідків — 2. 

Число елементарних наслідків, що сприяють події A — 1. 

Отже, ймовірність події: 

50
2

1
)( ,AP   

Кількість 

підкидань монети 

Кількість появи 

«герба» 

Відносна 

частота (W) 

4 040 2 048 0,5069 

12 000 6 019 0,5016 

24 000 12 012 0,5005 

Відповідь. Прийнявши до уваги, що ймовірність появи «герба» при киданні 

монети дорівнює 0,5, можна переконатися у тому факті, що відносна частота 

коливається близько ймовірності.  

ППррииккллаадд  11..33  Багато разів проводилися досліди кидання монети, в яких 

підраховували число появи «герба». 

ППррииккллаадд  11..22  На складі зберігають 500 акумуляторів. 

Відомо, що після року зберігання 20 із них 

будуть непридатними. Треба знайти 

імовірність того, що навмання взятий після 

року зберігання акумулятор буде справним, 

якщо відомо, що після 6 місяців зберігання 

було вилучено 5 несправних акумуляторів. 
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1.3 Геометричні ймовірності 

 

Класичне означення ймовірності має місце лише тоді, коли m та n 

скінченні, усі елементарні наслідки рівноможливі. 

Якщо множина усіх елементарних наслідків нескінченна і, як наслідок 

займає деяку область G, а події A сприяє лише частина g  G, то обчислення 

ймовірності події A виконують згідно геометричного означення ймовірності. 

 

 

 

 

При статистичному визначенні в якості ймовірності події приймають його 

відносну частоту. 

 

 

Розв’язання 

Позначимо через A = {точка потрапить у кільце}. 

Площа великого кола (mes G):   1002RGmes  

Площа кільця (mes g):   75)510()( 222222 rRrRgmes  

Шукана імовірність дорівнює відношенню відповідних площ: 

750
100

75
)( ,

Gmes

gmes
AP 




  

Відповідь. P(A) = 0,75. 

 

ППррииккллаадд  11..44  На площині накреслені два концентричні кола, радіуси 

яких 5 та 10 см відповідно. Знайти ймовірність того, що 

точка, кинута навмання у велике коло, потрапить в кільце, 

що утворене побудованими колами. Передбачається, що 

ймовірність попадання точки у плоску фігуру 

пропорційна площі цієї фігури та не залежить від її 

розташування відносно великого кола. 

Імовірність випадкової події A 

дорівнює відношенню міри g до міри G. 

Геометричне означення ймовірності 

Gmes

gmes
AP )(  
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Розв’язання 

Нехай x та y — моменти надходження сигналів 

Можливі значення задовольняють подвійним нерівностям: 

0  x  T;  0  y  T 

Введемо прямокутну систему координат хOу. У цій системі подвійним 

нерівностям 0  x  T;  0  y  T задовольняють координати будь-якої 

точки, що належить квадрату OTAT (див. рисунок 1 а)), площа якого і є mes G, 

тобто усі можливі значення моментів надходження сигналів. 

Сприятливі значення задовольняють 

нерівностям: y – x < t;  x – y < t, 

а рівносильні їм нерівності 

y < x + t — виконуються для координат тих 

точок, що лежать вище прямої y = x і нижче 

прямої y = x + t 

y > x – t — виконуються для координат тих 

точок, що лежать нижче прямої y = x і вище 

прямої y = x – 1.  
а) 

Отже, сприятливими вважатимемо координати будь-якої точки, що 

належить шестикутнику ABCODF (див. рисунок 1 б)), площа якого є mes g. 

2TSGmes OTAT   

  )(2 tTTSSSSgmes BTCDTFOTATABCODF  
 

ППррииккллаадд  11..55  До сигналізатора надходять сигнали від двох пристроїв, 

причому надходження кожного із сигналів рівноможливе 

в будь-який момент проміжку часу тривалістю T. 

Моменти надходження сигналів незалежні один 

від іншого. Сигналізатор спрацьовує, якщо 

різниця між моментами надходження сигналів 

менша t (t < T). 

Знайдіть імовірність того, що сигналізатор 

спрацьовує за час T, якщо кожен з пристроїв 

пошле по одному сигналу. 
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Шукана імовірність дорівнює 

відношенню відповідних площ: 

2

2 )(
)(

T

tTT

Gmes

gmes
AP


  

 
б) 

Рисунок 1.2.1 

1.4 Властивості ймовірностей 

 

1 Ймовірність достовірної події дорівнює одиниці 

 

2 Ймовірність неможливої події дорівнює нулю: 

 

3 Ймовірність випадкової події є додатне число, менше одиниці: 

 

  

1 < P (A) < 1 

P(A) = 0 

P(A) = 1 
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Задачі для самостійного виконання 

 

1 Петро і Павло кидають білий і чорний гральні кубики і кожного разу 

підраховують суму очок, що випали. Вони домовилися, що у випадку, коли в 

черговій спробі в сумі випаде 8 очок, то виграє Петро, а коли в сумі випаде 7 

очок, то виграє Павло. Чи є ця гра справедливою? 

2 В урні знаходиться 15 білих, 5 червоних і 10 чорних куль. Навмання 

виймається 1 куля, знайти ймовірність того, що вона буде: а) білою (подія A), б) 

червоною (подія B), в) чорною (подія C). 

3 В магазин надійшло 30 багатофункціональних пристроїв (БФП), п'ять з 

яких мають заводський дефект. Навмання вибирають один пристрій. Яка 

ймовірність того, що він буде: а) без дефекту (подія A), б) з дефектом (подія B)? 

4 Абонент забув останні 2 цифри телефонного номера, але пам'ятає, що 

вони різні і утворюють двозначне число, менше 30. З урахуванням цього він 

набирає навмання 2 цифри. Знайти ймовірність того, що це будуть потрібні 

цифри. 

5 Набираючи номер телефону, абонент забув дві останні цифри, але 

пам'ятає, що одна з них — нуль, а інша — парна. Знайти ймовірність того, що він 

набере правильний номер. 

6 Під час авторизації користувач забув дві останні цифри, але пам'ятає, 

що одна з них – нуль, а інша – непарна. Знайти ймовірність того, що він набере 

правильний номер. 

7 Абонент забув пін-код до своєї сім-карті, проте пам'ятає, що він 

містить три «п'ятірки», а одна з цифр — або «сімка», або «вісімка». Яка 

ймовірність успішної авторизації з першої спроби? 

8 На складі зберігають 500 акумуляторів. Відомо, що після року 

зберігання 4% із них будуть непридатними. Треба знайти імовірність того, що 

навмання взятий після року зберігання акумулятор буде справним, якщо відомо, 

що після 6 місяців зберігання було вилучено 5 несправних акумуляторів. 

9 Учасники жеребкування тягнуть з ящика жетони з номерами від 1 до 

100. Знайти ймовірність того, що номер першого навмання витягнутого жетона не 

містить цифри 5. 

10 У мішечку є 5 однакових кубиків. На всіх гранях кожного кубика 

написана одна з літер: о, п, р, с, т. Знайти ймовірність того, що на вийнятих по 

одному та розташованих «в одну лінію» кубиків можна буде прочитати слово 

«спорт». 
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11 У трикутник зі сторонами a = 9, b = 13, c = 16 вписано коло. Точка М 

довільно ставиться в трикутник. Знайти ймовірність того, що точка потрапить в 

коло. 

12 Дві вантажні машини можуть підійти на завантаження в проміжок 

часу від 19.00 до 20.30. Навантаження першої машини триває 10 хвилин, другий – 

15 хвилин. Яка ймовірність того, що одній машині доведеться чекати закінчення 

завантаження інший? 

13 До сигналізатора надходять сигнали від двох пристроїв, причому 

надходження кожного із сигналів рівноможливе в будь-який момент проміжку 

часу тривалістю 30 хв. Моменти надходження сигналів незалежні один від 

іншого. Сигналізатор спрацьовує, якщо різниця між моментами надходження 

сигналів менша 3 хв. Знайдіть імовірність того, що сигналізатор спрацює, якщо 

кожен з пристроїв пошле по одному сигналу. 

14 Точка М довільно ставиться в коло. Знайти ймовірність того, що точка 

потрапить в трикутник, що вписаний в коло, якщо його сторони a = 20 см, 

b = 1 дм, c = 16 см. 

15 У колі радіуса 10 см знаходиться прямокутний трикутник з катетами 

12 і 7 см. В коло навмання ставиться точка М. Знайти ймовірність того, що вона 

не потрапить в даний трикутник. Вершини трикутника необов'язково дотикаються 

до кола. 

16 В трикутник ABC (AB = 25 см, BC = 20 см, AC = 15 см,) кинуто 

навмання точку К. Знайти ймовірність того, що кинута точка потрапить також в 

трикутник LMN вершини якого розташовані в серединах відповідних сторін 

трикутника ABC. 

17 У прямокутник 5 × 4 см вписано коло радіуса 1,5 див. Яка ймовірність 

того, що точка, випадковим чином поставлена в прямокутник, виявиться 

всередині кола? 

18 Яка ймовірність Вашої зустрічі з приятелем, якщо ви домовилися 

зустрітися в певному місці, з 12:00 до 13:00 годин та чекати один одного протягом 

5 хвилин? 

19 Два студенти домовились зустрітися в певному місці між 14:00 та 

15:00 годинами. 

20 Той хто прийшов перший чекає другого на протязі чверті години, 

після чого уходить. Знайти ймовірність того, що зустріч відбудеться, якщо кожен 

студент навмання вибере момент свого приходу (в проміжку від 14:00 до 15:00 

годин). 
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1 Які події називають достовірними, неможливими, випадковими? 

2 Що є предметом теорії ймовірностей? 

3 Як визначають та позначають суму, добуток випадкових подій, 

протилежну подію, повну групу подій? 

4 Які події називають сумісними, несумісними, рівноможливими? 

5 Як визначають та в яких випадках використовують класичне 

означення ймовірності? 

6 В яких випадках використовують геометричне означення ймовірності?  

7 Як визначають та позначають частість випадкової події А? 

8 Які основні властивості ймовірності та частості? 

9 Поясніть, як можна ввести поняття простору елементарних подій та 

інші імовірнісні поняття, використовуючи терміни теорії множин. Як у цьому 

випадку вводиться поняття імовірності? 

10 Сформулюйте аксіоми імовірності. 

11 На прикладах випадкових експериментів з підкиданням монети чи 

грального кубика поясніть, що таке елементарна подія та простір елементарних 

подій. 

12 Сформулюйте класичне означенні імовірності. Наведіть приклади 

обчислення ймовірностей за цим означенням. 

13 Спираючись на аксіоматичне означення імовірності, обґрунтуйте 

формулу для класичного означення імовірності. 

14 Поясніть, у чому полягає експеримент при геометричному означенні 

імовірності. 

15 Дайте означення геометричної імовірності. У яких випадках його 

можна використовувати? Наведіть приклади. 


