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3 ОСНОВНІ ТЕОРЕМИ 

 

3.1 Додавання ймовірностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ймовірність появи хоча б однієї з двох сумісних подій дорівнює сумі 

ймовірностей цих подій без ймовірності їх сумісної появи: 

Сума ймовірностей протилежних подій A та Ā дорівнює одиниці 

Сума ймовірностей повної групи випадкових подій А1, А2, А3, ... , Аn 

дорівнює одиниці 

Ймовірність появи однієї з декількох попарно несумісних подій 

А1, А2, ... , Аn, байдуже якої, дорівнює сумі ймовірностей цих подій: 

Ймовірність появи однієї з двох несумісних подій байдуже якої, дорівнює 

сумі ймовірностей цих подій 

Теорема 1 (додавання ймовірностей несумісних подій) 

P(AB) = P(A) + P(B) 

Наслідок 

P(A1A2 … An) = P(A1) + P(A2) +… +P(An) 

Теорема4 (додавання ймовірностей сумісних подій) 

P(AB) = P(A) + P(B) – P(A  B) 

Теорема 2 (сума повної групи випадкових подій) 

P(A1) + P(A2) + P(A3) + … + P(An) = 1 

Теорема 3 (сума протилежних подій) 

P(A) + P(Ā) = 1 
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3.2 Множення ймовірностей 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ймовірність спільної появи декількох подій, незалежних в сукупності, 

дорівнює добутку ймовірностей цих подій: 

Ймовірність спільної появи декількох подій дорівнює добутку ймовірності 

однієї з них на умовні ймовірності всіх інших, причому ймовірність кожної 

наступної події обчислюють у припущенні, що всі попередні події вже настали: 

Ймовірність спільної появи двох незалежних подій дорівнює добутку 

ймовірностей цих подій 

Ймовірність спільної появи двох подій дорівнює добутку ймовірності 

однієї з них на умовну ймовірність іншої, обчислену в припущенні, що перша 

подія вже настала 

Теорема 5 (множення ймовірностей) 

P(AB) = P(A)  PA(B) = P(B)  PB(A) 

Зокрема, для незалежних подій 

P(AB) = P(A)  P(B) 

Наслідок 

)()()()()(
1321211 321321 nA...AAAAAAn AP...APAPAPA...AAAP

n
  

Зокрема, для незалежних подій 

)()()()()( 321321 nn AP...APAPAPA...AAAP   
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Розв’язання 

I спосіб. 

Вимога — A = {хоча б один з взятих підручників в палітурці} — буде 

здійснене, якщо відбудеться будь-яка з наступних трьох несумісних подій:: 

B = {один підручник в палітурці} 

C = {два підручника в палітурці} 

D = {три підручника в палітурці} 

Отже, подію А можна представити у вигляді суми подій: 

A = B + C + D 

Ймовірності подій B, C та D: 

;
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Отже, ймовірність події A обчислюється за теоремою 1: 
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)( )( )( )(  DPCPBPAP  

 

II спосіб. 

Якщо подія A = {хоча б один з взятих підручників в палітурці}, тоді 

Ā = {жоден із взятих підручників в палітурці} 

Ймовірності подій Ā: 
;
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Тоді ймовірність події A: 

91

67

91

24
1 )(1 )(  APAP  

Відповідь. P(A) = 67/91. 

Під час розв'язання задач на відшукання ймовірності події А 

доцільно спочатку обчислити ймовірність події Ā, а потім знайти шукану 

ймовірність за формулою 

ППррииккллаадд  33..11  На стелажі в бібліотеці в довільному порядку 

розставлено 15 підручників, причому п'ять з них у палітурці. 

Бібліотекар бере навмання три підручника. Знайти ймовірність 

того, що хоча б один з взятих підручників опиниться в палітурці 

(подія А). 

Зауваження 

P(A) = 1 – P(Ā) 
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Розв’язання 

Введемо позначення подій: 

A1 = {спрацював перший сигналізатор}, A2 = {спрацював другий сигналізатор} 

B1 = {з’явилась лише подія A1}, B2 = {з’явилась лише подія A2} 

Поява події B1 рівносильне появі події A1Ā2, тобто B1 = A1Ā2  

Поява події B2 рівносильне появі події Ā1A2, тобто B2 = Ā1A2  

Оскільки події A1 та A2 — незалежні, то події Ā1 та Ā2 — теж незалежні, 

отже: 0950)901(950)()()()( 21211 ,,,APAPAAPBP   

045090)9501()()()()( 21212 ,,,APAPAAPBP   

Відповідь. Отже, шукана ймовірність: 14004500950)( 2121 ,,,AAAAP   

 

Розв’язання 

Нехай події A = {задіяний маршрутизатор}, 

B = {задіяний комутатор} 

Ймовірність того, що перший з задіяних 

пристроїв маршрутизатор: 10

2
)( AP  

 

Ймовірність події B — умовна та обчислена 

з припущенням, що подія A відбулася: 9

7
)( BPA  

 

За теоремою 5 

30

7

9

7

10

3
)()()(  BPAPBAP A  

Відповідь. P(A) = 7/30. 

ППррииккллаадд  33..33    У розпорядженні системного адміністратора 3 

маршрутизатора (Router) та 7 комутаторів (Switch). Для 

організації локальної мережі системний адміністратор задіяв 

спочатку один пристрій, а потім інший. 

Знайти ймовірність того, що перший з узятих 

пристроїв — маршрутизатор, а другий — комутатор. 

 

ППррииккллаадд  33..22  Для сигналізації про аварію встановлено два 

незалежно працюючих сигналізатори. Ймовірність того, 

що при аварії спрацює перший сигналізатор дорівнює 

0,95, а другий — 0,9 відповідно. Знайти ймовірність 

того, що при аварії спрацює лише один сигналізатор. 
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Розв’язання 

Позначимо події: 

A = {особа палить} 

B = {особа хвора на рак легенів} 

За умовою задачі: 

;40)(;70)( ,BP,AP   

;60)(;30)( ,BP,AP   

280)( ,BAP   

 

а) Ймовірність того, що навмання обрана особа не палить, але має рак 

легенів: 1204030)( ,,,BAP   

б) Ймовірність того, що навмання обрана особа палить, але не має рак 

легенів: 4206070)( ,,,BAP   

в) Ймовірність того, що навмання обрана особа ніколи не палила і не має 

раку легенів: 1806030)( ,,,BAP   

г) Ймовірність того, що навмання обрана особа палить та має рак легенів:

 8202804070)()()()( ,,,,BAPBPAPBAP   

д)  Ймовірність того, що навмання обрана особа або палить або має рак 

легенів: 540120420)()()( ,,,BAPBAPBABAP   

  

ППррииккллаадд  33..44  У деякому людському суспільстві 70% 

палять, 40% хворіють на рак легенів та 28% палять та мають 

рак легенів. Знайти імовірність того, що навмання обрана 

особа з цього суспільства: 

а) не палить, але має рак легенів; 

б) палить, але не має раку легенів; 

в) ніколи не палила і не має раку легенів; 

г) палить та має рак легенів; 

д) або палить або має рак легенів. 
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3.3 Формули повної імовірності 

 

 

 

 

Розв’язання 

Позначимо події: 

A = {з першого ящика взято стандартну деталь} 

B1 = {з другого ящика переклали до першого стандартну деталь} 

B2 = {з другого ящика переклали до першого нестандартну деталь} 

Події B1, B2 — несумісні, а подія A може з'явитися лише сумісно з однією з них: 

Ймовірності гіпотез: 

10

9
)( 1 BP ; 10

1
)( 2 BP  

Тоді умовні ймовірності події A: 

21

16
)(

1
APB  21

15
)(

2
APB  

Отже, ймовірність події обчислена за теоремою 6: 

70
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15144
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9
)()()()()(

11 21 


 APBPAPBPAP BB  

Відповідь. P(A) = 53/70. 

ППррииккллаадд  22..55  У першому ящику 20 деталей, з яких 15 стандартних. У 

другому ящику 10 деталей, з яких 9 стандартних. 

З другого ящика беруть навмання одну 

деталь і перекладають її до першого 

ящика. Знайти імовірність того, що взята 

після цього навмання деталь з першого 

ящика стандартна. 

Ймовірність події А, яка може настати лише за умови появи однієї з 

несумісних подій (гіпотез) B1, B2, ..., Вn, що утворюють повну групу, дорівнює 

сумі добутків ймовірностей кожної з цих подій на відповідну умовну 

ймовірність події А: 

Теорема 6 

)()()()()()()(
21 21 APBP...APBPAPBPAP

nBnBB 
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Якщо випробування проведено та  в результаті 

його подія А з’явилась, то умовна імовірність PA(Bk) 

може не дорівнювати P(Bk), а їх порівняння дозволяє 

переоцінити ймовірність гіпотези при умові, що подія А 

з'явилась. 

 

 

Томас Баєс 

 

 

Розв’язання 

Позначимо події A = {придатний виріб признано стандартним} 

B1 = {виріб перевірено першим контролером}  

B2 = {виріб перевірено другим контролером} 

За умовою задачі 980)(;940)(;40)(;60)(
2121 ,AP,AP,BP,BP BB   

590
9804094060

94060

)()()()(

)()(
)(

21

1

21

1

1 ,
,,,,

,,

APBPAPBP

APBP
BP

BB

B

A 








  

Відповідь. Після появи події A ймовірність перевірки виробу першим 

контролером — PA(B1) = 0,59 поменшала. 

ППррииккллаадд  33..55  Друковані плати поступають для 

перевірки їх стандартності до одного з двох 

контролерів. Ймовірність того, що плата попаде до 

першого контролера, дорівнює 0,6, а до другого — 0,4. 

Імовірність того, що придатний виріб буде 

визнаний стандартним першим контролером, 

дорівнює 0,94, а другим — 0,98. 

nk
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Оскільки в умовах теореми 6 невідомо, з якою подією із 

несумісних подій B1, B2, ..., Bn з’явиться подія А, кожну з цих подій вважають 

гіпотезою 

Зауваження 

Придатний виріб при перевірці 

визнаний стандартним. 

Знайти імовірність того, що виріб 

перевіряв перший контролер. 

1702–1761 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1761
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Розв’язання 

Позначимо події: A = {знищення БПЛА з одного пострілу першим ПЗРК} 

B = {знищення БПЛА з одного пострілу другим ПЗРК}  

С = {одне влучення в БПЛА} 

 

Маємо такі гіпотези які утворюють повну групу подій: 

Ймовірність цих подій: BAHBAH

BAHBAH
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Тоді умовні імовірності події С будуть: 

;0)(;1)(

;1)(;0)(
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21





CPCP
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Отже, ймовірність того, що влучив перший ПЗРК: 
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ППррииккллаадд  33..66  Імовірність знищення БПЛА з одного пострілу з першого ПЗРК 

дорівнює 0,2, а з другого — 0,1. Кожен комплекс робить по одному пострілу, 

причому було одне влучення в апарат. 

Яка імовірність 

того, що влучив 

перший ПЗРК? 
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Задачі для самостійного виконання 

 

1 Імовірність влучення стрілком у першу область мішені дорівнює 0,45, 

у другу область — 0,35, у третю — 0,15. Знайти імовірність того, що при одному 

пострілі стрілок влучить у першу або другу області мішені. 

2 Імовірність одержати повідомлення від певної особи на протязі доби 

дорівнює 0,25. Знайти імовірність того, що повідомлення на протязі доби від цієї 

особи не буде одержано. 

3 За статистичними показниками держави можна зробити висновок, що 

68% чоловіків, які досягли 60-ліття, досягають також і 70-ліття. Яка імовірність 

того, що 60-річний чоловік не досягне свого 70-річчя? 

4 В урні 10 куль: 3 білих і 7 чорних. Навмання беруть дві кулі. Нехай 

подія А —  взята біла куля; подія  В —  взята чорна куля. 

5 Імовірність влучення у мішень першого стрілка дорівнює 0,7, другого 

стрілка — 0,8, а третього стрілка — 0,9. Знайти імовірність влучення у мішень 

хоча б одного стрілка. 

6 У залежності від наявності сировини підприємство може виробити та 

відправити замовникам щодобово кількість певної продукції від 1 до 100. Яка 

імовірність того, що одержану кількість продукції можна розподілити без 

залишку. а) трьом замовникам; б) чотирьом замовникам; в) дванадцяти 

замовникам; г) трьом або чотирьом замовникам? 

7 Прилад складено з двох блоків, з’єднаних послідовно і незалежно 

працюючих. Імовірність відмови блоків дорівнює 0,05та 0,08. Знайти імовірність 

відмови приладу. 

8 За статистичними даними ремонтної майстерні, в середньому на 20 

зупинок токарного верстата доводиться: 10 — для зміни різця; 3 — через 

несправність приводу; 2 — з приводу несвоєчасної подачі заготовок. Решта 

зупинок з інших причин. Знайти ймовірність зупинки верстата з інших причин. 

9 Ймовірності появи кожного з трьох незалежних подій А1, А2, А3 

відповідно рівні p1, p2, p3. Знайти ймовірність появи тільки однієї з цих подій. 

10 В наявності 3 шухляди, що містять по 10 деталей. У першому ящику 8, 

у другому 7 і в третьому 9 стандартних деталей. З кожного ящика навмання 

виймають по одній деталі. Знайти ймовірність того, що всі три вийняті деталі 

виявляться стандартними. 

Відповідь. Ймовірність того, що влучив перший ПЗРК —0,69. 
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11 Імовірність влучення стрілком у першу область мішені дорівнює 0,45, 

у другу область — 0,35, у третю — 0,15. Знайти імовірність того, що при одному 

пострілі стрілок влучить у першу або другу області мішені. 

12 Імовірність одержати повідомлення від певної особи на протязі доби 

дорівнює 0,25. Знайти імовірність того, що повідомлення на протязі доби від цієї 

особи не буде одержано. 

13 За статистичними показниками держави можна зробити висновок, що 

68% чоловіків, які досягли 60-ліття, досягають також і 70-ліття. Яка імовірність 

того, що 60-річний чоловік не досягне свого 70-річчя? 

14 В урні 10 куль: 3 білих і 7 чорних. Навмання беруть дві кулі. Нехай 

подія А —  взята біла куля; подія  В —  взята чорна куля. 

15 Імовірність влучення у мішень першого стрілка дорівнює 0,7, другого 

стрілка — 0,8, а третього стрілка — 0,9. Знайти імовірність влучення у мішень 

хоча б одного стрілка. 

16 У залежності від наявності сировини підприємство може виробити та 

відправити замовникам щодобово кількість певної продукції від 1 до 100. Яка 

імовірність того, що одержану кількість продукції можна розподілити без 

залишку. а) трьом замовникам; б) чотирьом замовникам; в) дванадцяти 

замовникам; г) трьом або чотирьом замовникам? 

17 Прилад складено з двох блоків, з’єднаних послідовно і незалежно 

працюючих. Імовірність відмови блоків дорівнює 0,05та 0,08. Знайти імовірність 

відмови приладу. 

18 За статистичними даними ремонтної майстерні, в середньому на 20 

зупинок токарного верстата доводиться: 10 — для зміни різця; 3 — через 

несправність приводу; 2 — з приводу несвоєчасної подачі заготовок. Решта 

зупинок з інших причин. Знайти ймовірність зупинки верстата з інших причин. 
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19 Ймовірності появи кожного з трьох незалежних подій А1, А2, А3 

відповідно рівні p1, p2, p3. Знайти ймовірність появи тільки однієї з цих подій. 

20 В наявності 3 шухляди, що містять по 10 деталей. У першому ящику 8, 

у другому 7 і в третьому 9 стандартних деталей. З кожного ящика навмання 

виймають по одній деталі. Знайти ймовірність того, що всі три вийняті деталі 

виявляться стандартними. 

21 Імовірність того, що потрібна студентові сума грошей є в одного з 

його чотирьох друзів дорівнює 0,6; 0,7; 0,8 та 0,9 відповідно. Знайти імовірність 

того, що необхідна сума грошей є не менше ніж у одного із друзів. 

22 У крамницю для продажу надійшла продукція з трьох фабрик, 

відносними частками яких є: 1 – 50%; 2 – 30%; 3 — 20%. Брак продукції цих 

фабрик становить 2%; 3% та 5% відповідно. Знайти імовірність того, що навмання 

куплений у магазині виріб цих фабрик буде якісним. 

23 У майстерні на верстатах a, b, c виробляють 25%, 35% та 40% усіх 

деталей, причому вони мають 15%; 12% та 6% браку відповідно. Знайти 

імовірність того, що навмання взята деталь – бракована. 

24 Імовірність знищення літака з одного пострілу для першої гармати 

дорівнює 0,2, а для другої гармати — 0,1. Кожна гармата робить по одному 

пострілу, причому було одне влучення у літак. Яка імовірність того, що влучила 

перша гармата? 

25 Підприємство виготовляє 98% стандартних виробів, причому 90% з 

них — першого сорту. Знайти імовірність того, що взятий навмання виріб буде 

першого сорту. 
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Контрольні питання 

 

1. Як формулюють і якими формулами записують теореми додавання 

ймовірностей сумісних та несумісних подій? 

2. Які випадкові події називають незалежними? 

3. Як визначають та позначають умовну імовірність? 

4. Як формулюють і якими формулами записують теореми множення 

ймовірностей залежних та незалежних випадкових подій? 

5. За якою формулою можна обчислити імовірність появи хоча б однієї з 

n сумісних подій? 

6.  Яким умовам повинна задовольняти подія, щоб її імовірність можна 

було знаходити за формулою повної імовірності? Який вигляд має ця формула? 

7. Коли застосовують формули Байєса та як їх записують? 

8. Що називається повною групою подій? 

9. Які події називаються сумісними? 

10. Як записується формула повної ймовірності? 

11. Що таке гіпотеза в формулі повної ймовірності? 

12. Які обмеження накладаються на гіпотези у формулі повної 

ймовірності? 

13. При яких умовах застосовується теорема гіпотез? 

14. Що дозволяє оцінювати формула Байєса? 

15. Чи можна переоцінити ймовірність гіпотези до того, як став відомий 

результат випробування? 

 


