
9.1. Особливості емпіричних 

Класична модель регресії, яку ми розглянули, є у принципі лише 
теоретичною основою для обробки статистичних даних, отриманих у 
контрольованих лабораторних умовах. Наприклад, регресори не є 
детермінованими величинами, вони є статистичними в економічних та 
соціальних дослідженнях. Якщо припущення класичної моделі 
порушені, то МНК-оцінки часто не мають бажаних статистичних 
властивостей. 

Тому статистики та економісти використовують такий напрямок: 
1. Узагальнюють класичну модель регресії таким чином, щоб вона 

була максимально адаптована до умов емпіричних та соціальних 
досліджень. 

2. Модифікують методи оцінок та тестів, щоб забезпечити в 
узагальненій моделі регресії бажані статистичні властивості. 

3. Отримують економічно обгрунтовані і статистично достовірні 
прогнози розвитку економічних показників. 

 У 1971 р. лауреат Нобелівської премії В. Леонтьєв на адресу 
економістів-теоретиків сказав: “Працювати не з будь-якими 
теоретичними припущеннями, а спостерігати факти і орієнтувати 
теорію більше на факти”. 

Таким чином, треба вміти: 
1. Узагальнювати класичну регресійну модель для випадків: 
▪ автокореляції збурень у часових рядах; 

ГЛАВА 9. 
 

АДАПТАЦІЯ КЛАСИЧНОГО 
РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ  
ДО ВИМОГ ЕМПІРИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ  
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▪ просторової кореляції збурень у просторових рядах;  
▪ гетероскедастичності збурень (якщо дисперсія збурень 

неоднакова у часових та просторових рядах, то присутня 
гетероскедастичність); 

▪ незапізнюючі ендогенні пояснюючі змінні (регресори);  
▪ дискретні (бінарні) залежні змінні. 
2.  Описати всі наслідки цих порушень для 1МНК-оцінника. 
3. Скласти послідовність дій для зменшення негативного впливу 

вищезгаданих відхилень, створити нові, більш ефективні методи 
визначення оцінок. 

В лінійній (регресійній) моделі узагальнення виконується по 
коваріаційній матриці збурень, яка в класичній моделі є діагональною з 
рівновеликими елементами по діагоналі, а в узагальненій моделі може 
бути не діагональною і мати по діагоналі елементи різної величини. 

Коваріаційна матриця збурень у класичній регресійній моделі  
 

 
 

Загальна коваріаційна матриця вектора збурень  
 

 
  

9.2. Блок-схема моделі взаємодії виробництва 
з навколишнім середовищем. Блок управління 
моделлю 

  
В економетриці і відповідно в АСУ наводиться стикатися з 
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різними моделями відповідно до різних поставлених задач. 
Наприклад, можуть розглядатися: 

– модель попиту майбутнього товару на ринку; 
– модель взаємодії підприємства з навколишнім середовищем 

(постачальниками, ринком, ринком праці); 
– моделі економіки галузі, держави, світової економіки. 
При побудові моделі слід пам’ятати, що модель використовується 

для виконання дослідів на ній, і тому вона повинна дозволяти у 
зручній формі змінювати значення початкових умов, запасів, 
коефіцієнтів, рівнянь у відповідності до ситуації, яка змінюється. 

Спочатку вивчається сам економічний процес і в ньому 
виділяються групи факторів і окремі фактори, які на нього 
впливають. На цьому етапі можуть знадобитися поради практиків, 
фахівців, експертів та ін. 

Ці групи факторів звичайно набувають на перших кроках риси 
реально існуючих процесів (постачальників, ринку, ринку праці, 
виробників продукції), які в цілому можуть розглядатись як, 
наприклад, потоки, виражені у символах витраченої праці (грошах). 
Наприклад, одна із можливих найпростіших моделей ринку повинна 
враховувати складання ринкової ціни на послугу (у залежності від 
пропозиції послуг даної фірми та інших фірм; реклами і попиту 
населення) та попит населення на власну послугу (у залежності від 
ринкової ціни). 

Але це тільки початок, бо попит населення залежить від багатьох 
інших умов (заробітку, податків, цін на інші товари і т.п.), які можуть 
враховуватись або не можуть. 

Вже на цьому етапі ми можемо стверджувати, що існує багато 
невідомих і випадкових факторів, які впливають на процес, що 

Рис. 9.2.1. Блок-схема моделі ринку 

Адаптація класичного регресійного аналізу до вимог емпіричних досліджень  
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Виробництво для підприємства, яке досліджується, може 
розглядатись як шість потоків: 1) матеріалів; 2) замовлень; 3) грошей; 
4) обладнання; 5) робочої сили; 6) інформації. 

У першому наближенні потоками грошей, обладнання та робочої 
сили нехтуємо, хоча треба додати, що вони створюють певні 
обмеження у виробництві: хто, наприклад, може сказати, що у нього 
є зайві гроші. Але ми розглянемо лише найважливіші фактори. 
Пізніше, на стадії оптимізації, можна врахувати вплив і інших 
потоків. 

Функціонування підприємства задається системою рівнів двох 
видів: 
1. Балансу рівнів: це основа опису 
с и с т е м и ,  в о н а  п р о с т а  т а 
неспростована (наприклад, залишки 
визначаються доданням вхідного 
потоку та відніманням вихідного 
потоку, які, в свою чергу, залежать 
від темпів вхідного та вихідного 
потоків). Наприклад, рівень запасу 
матеріалів на момент часу 1 

  
Зм1 = Зм0 – (Vн – Vв) ∆t,      (9.2.1) 

 
де Зм0 – запас матеріалу при t = to; Vн,Vв – темпи (швидкість) надходження та 
витрати матеріалу на час; ∆t – інтервал часу достатньо малий, щоб прийняти 
припущення про незмінність темпів потоків (Vн,Vв).  

2. Рівняння темпів, навпаки, не є такими очевидними і простими, 
бо вони залежать від прийняття рішень, властивих даній системі і 

Рис. 9.2.2. Імітаційна модель динаміки виробництва 

Рис. 9.2.3. До розгляду темпів 
вхідного та вихідного потоків 
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відображають індивідуальні принципи та особливості керівників і 
менеджерів при прийнятті рішень управління. Їх рішення находять 
вираз у формі темпів потоків, що може моделюватись у формі 
закриття/відкриття “кранів” (на рис. 9.2.2, рис. 9.2.3) для зменшення/
збільшення потоків. 

Рівень темпів випливає з (9.2.1) і має вигляд (рис. 9.2.2) 
 

  
    (9.2.2) 

 
 
де Vні – темп (швидкість) потоку “накопичення”; Vві – темп (швидкість) потоку 
“витрат”; З0і – об’єм запасу, який “накопичується” за час ∆t; З1і – об’єм запасу, 
який “витрачається” за час ∆t; НКП1 = З0і – З1і) – загальний об’єм 
“накопичування” за даний термін часу ∆t; ЗАП = ∆t – “запізнення”, інтервал 
часу, за який створено “накопичування” НКП1; ТМП1 – темп вихідного потоку 
на наступний момент часу.  

Рівняння темпів залежать від розв’язання рівнянь балансу рівнів. 
Тому система рівнянь темпів (9.2.2) розглядається після вирішення 
системи балансу рівнів (9.2.1). Але ці дві системи рівнянь 
розв’язуються незалежно одна від другої. Їх взаємодія в системі 
моделюється шляхом: 

1. Наступного впливу темпів на рівні (після рішення системи 
рівнянь темпів). 

2. Наступного впливу рівнів на темпи (після рішення системи 
рівнянь рівнів). 

При цьому слід враховувати, що функція рішення за (9.2.2) може 
бути нескладною і може відображати реакцію потоку на стан одного 
або двох рівнів. Але, з іншого боку, функція рішення (9.2.2) може 
являти складний багатокомпонентний ланцюг обчислень, які 
виконуються з урахуванням змін ряду додаткових умов, визначених 
станом виробництва та навколишнього середовища. 

І в цьому випадку можна стверджувати, що існує багато невідомих 
і випадкових факторів, які впливають на процес, що розглядається. 

Тому в цій моделі ми повинні враховувати їх вплив як випадкову 
зміну темпів. 

На отриманій моделі можна визначити, що через значну затримку 
в часі між попитом на ринку і початком реагування виробництва на 
цей попит можуть виникнути коливання рівня виробництва, 
амплітуда яких значно перевищує амплітуду коливань попиту. 

Підвищення рівня виробництва є наслідком: 
– практики збільшення “бажаного” запасу у зв’язку зі зростанням 

Адаптація класичного регресійного аналізу до вимог емпіричних досліджень  

,
ЗАП
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середнього рівня витрат на зростаюче виробництво “дефіциту”; 
– попиту на “дефіцит”, що спочатку не спадає через інерцію ринку 

і через неотримання ринком товарів, які знаходяться в процесі 
транспортування; 

– наявності проміжних установ перекупників, які намагаються 
збільшити свої запаси “дефіциту”. 

Наявність запізнення (виробництво може збільшити потік 
товарів через кілька тижнів або місяців з початку прийняття рішення 
про збільшення виробництва; термін часу на прийняття рішень в 
оптових покупців; термін часу на транспортування) призводять до 
виникнення сталих коливань виробництва ±45% при зміні попиту 
±10%. 

Заходи, яких потрібно вжити, щоб запобігти коливанням: 
– зменшити об’єми запасів (до знищення) всіх складів; 
– зменшити відносини (до знищення) з оптовими покупцями з їх 

складами. Самому мати справу з ринком; 
– мати завжди точну інформацію щодо попиту на ринку і 

підвищувати виробництво згідно з продажем користувачам, а не по 
замовленнях проміжних оптових покупців. Працювати безпосередньо 
з користувачем. 

Тому у світовій практиці провідні фірми намагаються 
встановлювати прямий контакт з користувачем; працюють і 
випускають лише замовлену продукцію; не мають складів (упаковану 
у водонепроникну плівку продукцію короткочасно зберігають на 
відкритому майдані до підходу транспорту). 

Для багатьох проблем економіки моделювання може бути єдиним 
припустимим методом дослідження. 

Моделювання на ЕОМ – це експеримент, тому особливу увагу слід 
приділити плануванню експерименту та обробці його результатів. 
Економісти та спеціалісти з управління дуже часто ігнорують цей 
факт. 

Ми будемо розглядати: 
– статичну модель (розрахунок проводиться кілька разів у 

визначений момент часу); 
– динамічну модель (дослідження проводяться за довготривалий 

час). 
Більшість експериментів є стохастичними, бо економічні системи 

часто вміщують випадкові величини. Іноді метод стохастичного 
моделювання звуть методом Монте-Карло. 

Дослідження економічних систем за допомогою ЕОМ проходить 
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по 4-х етапах: 
1. Спостереження системи. 
2. Формування математичної моделі. 
3. Оцінка придатності моделі. 
4. Планування проведення обробки результатів експериментів для 

перевірки моделі. 
Позитивні риси моделювання на ЕОМ: 
1. Отримання більшої інформації про систему, що дозволяє 

прийняти рішення щодо її покращення. 
2. Виявлення впливу найбільш вагомих факторів. 
3. Імітація нової стратегії та правил гри перед їх впровадженням. 
4. Виявлення “вузьких місць” у виробництві. 
При створенні моделі виникають труднощі: 
1. У більшості випадків інформація, яка потрібна для розробки 

моделі, конфіденціальною, і тому сторонні особи її не отримують. 
2. У теоретиків, що розробляють модель, не дуже точні знання з 

управління виробництвом, економіки, теорії прийняття рішень, 
психології, соціології, політичної науки. 

  
9.3. Обробка інформації 

 
В моделях та реальних системах існують такі види інформації: 
– динамічна, яка змінюється у часі і має вигляд послідовно 

розміщених чисел (ринкові ціни, вартість землі, температура повітря, 
переміщення тіла у просторі, витрата палива); 

– статична (висота дома, ширина вулиці, вага об’єкта, довжина 
літака), яка визначається лише один раз; 

– статистична (помилки вимірювань, помилкові відповіді, 
надійність системи, величина врожаю, зріст дітей), яка вимагає 
визначення закону розподілу і потребує багаторазових вимірювань. 

Усі види імовірнісної інформації формуються у вигляді (для 
одномірних вимірювань) 

 

Хвиміряне = Хістинне + Ех, 
 
де Ех береться згідно з даним розподілом ймовірностей. 

Інформація, що має ймовірний характер і змінюється випадковим 
чином, може бути у репрезентованому вигляді: 

1. Окремої реалізації. 
2. Частоти її появи (може бути репрезентована функцією густини 

Адаптація класичного регресійного аналізу до вимог емпіричних досліджень  
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ймовірностей). 
3. Математичного очікування та дисперсії (шляхом обчислення 

або графічно). 
Для оцінки математичного очікування звичайно потребують 

невелике число подій, для дисперсії – відносно більше, а для 
побудови функції розподілу ймовірності F(x) – дуже велике. 

При моделюванні помилок використовуються формули: 
 

▪ для одномірних помилок: 
 

▪ для 2-мірних помилок:       
 

▪ для 3-мірних помилок:     
 
де           – середнє значення помилок (звичайно дорівнюють нулю); σx, σy, σz – 
середнєквадратичні значення відхилення помилок x, y, z; R1, R2, R3 – випадкові 
величини, які відповідають стандартному нормальному розподілу (тут враховують, 
що помилки не корельовані). 

Приклад. Найти реалізацію випадкової лінійної помилки 
вимірювання, яка підкоряється нормальному закону розподілення з 
середнім значенням            та середнєквадратичним відхиленням                  
Рішення                             4 – 1,95*0,1 = 3,805 – реалізація випадкової 
величини.  

 

9.4. Датчики випадкових величин 
 

9.4.1. Датчики випадкових величин з заданим  
законом розподілу 

 
Недоліком отримання випадкових чисел за рахунок шумів в 

електронних елементах є неможливість перевірки програми ЕОМ 
шляхом повторення цієї випадкової послідовності чисел. Тому в 
ЕОМ застосовуються спеціальні стандартні алгоритми отримання 
псевдовипадкових чисел. Наприклад, можна використати алгоритм 
фон Неймана: довільне 4-значне ціле десятирічне число N1 = XУZU 
береться у квадрат і отримується 8-значне десятирічне число N1

2 = 
ABCDEFGH; з нього обираються 4 середні цифри N2 = CEDF і знову 
вводимо у квадрат і т.д. Отримані 4-значні цілі цифри N1, N2, N3, … і є 
псевдовипадковими рівномірно розподіленими числами. 
Псевдовипадкові числа насправді не є випадковими, бо вони 
детерміновано залежать від попереднього числа, а через деяку 
кількість розрахунків ці числа повторюються. Тому алгоритми їх отри-
мання ускладнюються. Головною перевагою детермінованого отриман-

;1 xRxx у
;; 21 yx RyyRxx уу 

;;; 321 zyx RzzRyyRxx ууу 
zyx ,,

4x .1,0xу
 xRxx у1
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ня псевдовипадкових чисел є можливість відновлення цих чисел з ме-
тою перевірки роботи програми. 

Можливість генерації псевдовипадкових чисел Ri, рівномірно 
розподілених на інтервалі [0,1] дозволяє виконати статистичне 
моделювання з будь-яким законом розподілу.  

Припустимо, що ми маємо безперервну інтегральну функцію 
розподілу ймовірностей F(x) випадкової величини х (рис. 9.4.1) зі зміною 
значення F(x) у межах [0,1]. Але по осі F(x) рис. 9.4.1 на відрізку [0,1] ми 
можемо вказувати генеровані псевдовипадкові числа Ri, рівномірно 
розподілені на інтервалі [0,1]. Відповідні нерівномірно розподілені зна-
чення xi можна отримати графічно, як це показано на рис. 9.4.1. Разом з 
тим для деяких інтегральних функцій розподілу ймовірностей F(x) це 
значення xi можна отримати й аналітично за формулою 

 

 
 

де xi – випадкова в е л и ч и н а  з 
і н т е г р а л ь н о ю функцією розподілу F
(x); F–1(Ri) – функція, з в о р о т н а  п о 
відношенню до F (Ri). 

Якщо ми не можемо отримати 
явної формули для зворотної функці F–

1(Ri), то функція F (Ri) замінюється 
відрізками прямих ліній, для кожної з 
яких отримується і використовується 
власна зворотна функція. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

),(1
ii RFx 

Адаптація класичного регресійного аналізу до вимог емпіричних досліджень  

Рис. 9.4.1. Інтегральна функція розподілу ймовірностей F(x)  
випадкової величини х 
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Для нормованих рівномірно розподілених випадкових чисел  
 
(рис. 9.4.3) (                 ), які знаходяться в інтервалі 0…1:  

 
– густина ймовірності рівномірного розподілу 
 

 
 

– інтегральна функція розподілу ймовірності 
 

 
 

– приблизно 57,7% всіх реалізацій розміщується у межах ± σ; 
 

– математичне очікування 
 

 
 

– дисперсія 
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Рис. 9.4.2. Рівномірний розподіл 
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Рис. 9.4.3. Нормований  
рівномірний розподіл 
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Для нормованого рівномірного розподілу можна сказати, що 
генеровані псевдовипадкові числа Ri, рівномірно розподілені на 
інтервалі [0,1] і визначать однакові значення рівномірно розподіленої 
нормованої випадкової величини ti, а подія А з ймовірністю р 
спостерігається тоді, коли Ri <= p, тобто знаходиться в інтервалі [0, 
p]. Тобто у даному випадку реалізація події А з ймовірністю р 
спостерігається тоді, коли рівномірно розподілені числа Ri на 
інтервалі [0,1] потрапляють в його частину [0, p]. Звідси отримуємо 
алгоритм: спостерігання рівномірно розподіленої випадкової події А 
відбувається, якщо випадкове число Ri <= p. 

Перехід до ненормованої величини виконується за формулою 
 

 
 

Аналогічний підхід розповсюджується на моделювання повної 
групи квазірівномірних подій A1, A2, …, Am, які мають ймовірності 
p1, p2, …, pm з властивістю повної групи p1 + p2 + … + pm = 1. 

Процедура моделювання спостереження події Aі (і = 1, …, m) 
складається з генерації послідовності Ri і перевірки попадання її у 
відповідні інтервали, на які розділяється величина t = (0 – 1). 
Наприклад, якщо випадкова величина має три значення А1 = 1; А2 = 
2; А3 = 3 з ймовірностями Р1 = 0,6; Р2 = 0,2; Р3 = 0,2, то 
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Адаптація класичного регресійного аналізу до вимог емпіричних досліджень  

Ri  0,701 0,296 0,932 0,345 0,543 ... 

xi  2 1 3 1 1 ... 

Таблиця 9.4.1 
Приклад рівномірного розподілу для повної групи 

При експоненціальному законі розподілу (рис. 9.4.4) випадкових 
чисел 

 
 
 

де λ – параметр розподілу; M(x) = 1/λ – математичне очікування. 
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Згідно з попередніми висновками маємо 
 

 
звідки після інтегрування отримуємо      
 

     та     (9.4.1) 
 
У цьому випадку генерація рівномірної послідовності значень Ri в 

інтервалі [0,1] і підстановка їх в рівняння (9.4.1) дає генерацію 
випадкової послідовності Хi з експоненційним законом розподілу 
ймовірностей. Але (1 – R) має такий же розподіл, що й R. Тому 
зручніше використовувати значення випадкової величини 

 
       (9.4.2) 
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Рис. 9.4.4. Експоненційний закон розподілу 
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Таблиця 9.4.2 
Приклад експоненційного розподілу для λ = 2 

Ri  0,525  0,0401  0,980  0,101  ... 

 
0,322  1,608  0,0101  1,147  ... 

ii Rx Lnл
1=
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Отримати зворотну функцію розподілу у багатьох випадках є 
складною задачею, якщо точно дотримуватись значення функції f(x). 
Але для зворотної функції F–1(x) завжди можна отримати добру 
апроксимацію. 

Для нормованої ймовірнісної величини з нормальним законом 
розподілу (рис. 9.4.5): 

 

 
 

де         максимум нормованого нормального розподілу при t = 0 дорівнює 
 
                       Мн = 0 – математичне очікування;                      – нормована змінна  
 
(тут М – математичне очікування ненормованого нормального закону; σ – 
середнєквадратичне відхилення); f(t1 = 1) = 0,24; f(t2 = 2) = 0,05; f(t3 = 3) = 

;
р

22

2
1 /

)(
t

etf


 ,
t

dttftF
0

)()(

; t

;
р

40
2
1 ,

у
Mx

t i
i




0,004 

Рис. 9.4.5. Нормований нормальний розподіл 
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У таблицях звичайно наводяться значення нормованої 
ймовірнісної величини з нормальним законом розподілу.  

У цьому випадку можна використати апроксимацію  
      

(9.4.3) 
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Адаптація класичного регресійного аналізу до вимог емпіричних досліджень  
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з якої визначаємо приблизне значення зворотної функції нормального 
розподілу 
        

(9.4.4) 
 

 

де 0 ≤ Ri ≤ 1; К ≈ 0,6575 – постійний коефіцієнт, який визначений з (9.4.3) для 
значень t1 = 1, Ri = 0,341345. 

Ненормована величина xi для нормального закону розподілу 
визначається за формулою xi = M + σti. 

Крім виразу (9.4.4), можна також використати формулу, яка дає 
відсічений (лише для додатних значень xi) нормальний розподіл:  

 

(9.4.5) 
 
 

Приклад такого розподілу за формулою (9.4.5) наведений у табл. 
9.4.3 для 
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Таблиця 9.4.3 
Приклад відсіченого нормального розподілу за формулою (9.4.5) 

Ri 0,514  0,889  0,375  0,027  ... 

 0,712  1,78  0,492  0,0334  ... )1
+1ln(8

р
i

i
i R

Rt -ЎЦ

Якщо значенням ti із (9.4.5) приписувати знак “+” з ймовірністю 
50% та знак “–” з ймовірністю 50%, то отримана у табл. 9.4.3 
послідовність випадкових чисел ti може розглядатись як реалізація 
випадкової нормованої величини з нормальним законом розподілу у 
м е ж а х  
“–∞ < ti < +∞”. Приклад визначення знаку величини Si ti наведений у 

Таблиця 9.4.4 
Приклад визначення знаку для даних табл. 9.4.3 

 0,51  0,032  0,94  0,26  ... 

Si +1  -1  +1  -1  ... 

Si  * t i +0,712  -1,78  +0,492  -0,0334  ... 

1
iR
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В загальному випадку намагання перетворення рівномірного 
розподілу у заданий шляхом розв’язання рівняння 

 

 
 

відносно Si може не дати результату (бо інтеграл від f(x) не може бути 
отриманий через елементарні функції, або коли функція f(x) задана 
лише графічно). 

У цьому випадку може бути використаний метод Неймана: 
1. Випадкова величина x визначається на інтервалі [a,b], причому 

густина розподілу ймовірностей на інтервалі [a,b] обмежена 
величиною математичного очікування f(x) <= M0. 

2. На інтервалі [0,1] генеруються два випадкові значення R1 та R2 
з рівномірним розподілом і отримуємо випадкову точку на графіку  
f(x) з координатами: 
 

x’ = a + R1*(b – a); y’ = R2* M0. 
 

3. Якщо отримана точка знаходиться під кривою y = f(x), то 
вважаємо, що ми отримали перше потрібне нам значення випадкової 
величини x1 з заданою густиною розподілу ймовірностей f(x) у 
вигляді 

 

x1 = a + R1*(b – a) = x’. 
 

Але якщо отримана точка знаходиться вище кривої y = f(x), то 
вважаємо, що ми не отримали потрібну нам точку; пара випадкових 
чисел R1 і R2 відкидається; обирається нова пара R3 і R4, і операція 
повторюється. 

Отримані таким чином випадкові числа xi мають потрібну густину 
розподілу ймовірностей f(x). 

 Перетворити рівномірний розподіл у заданий можна також за 
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Адаптація класичного регресійного аналізу до вимог емпіричних досліджень  

Вхід 

Отримання 
рівномірно  
розподілених 
чисел  

Вибір із U 
послідовних 
двоїчних 
розрядів  
b1b2…b7  

Звертання  
до таблиці  
нерівномірного 
розподілу  
з b1…b7 як  
аргументи 

Величина U 
отримана по 
таблиці  
(нерівномірно 
розподілена 
величина) 

Вихід 

Рис. 9.4.6. Алгоритм отримання нерівномірно розподілених подій 
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Датчик біноміального закону розподілу подій (за законом 
Бернуллі) (рис. 9.4.7) використовує такий алгоритм: випадкове число 
з рівномірним розподілом U1 = 0,068345 (наприклад, отримане за 
методом фон Неймана) порівнюється з заданою ймовірністю Р = 0,07. 
Я к щ о  

Рис. 9.4.7. Датчик біноміального закону розподілу подій  
(за законом Бернуллі) 

Вхід 

Випадкове 
рівномірно 
розподілене 
число  
U1 = 0,068345 

Подія відбулась 

Вихід U1 < P? 
P = 0,07 

Да 

Ні 
Подія не відбулась 

Нормально розподілені числа використовуються частіше за інші. 
На рис. 9.4.8 показаний метод, в основі якого лежить використання 
таблиць з рівномірним розподілом випадкових чисел. 

Вхід 

По числу U2 = 110100 = 64 
(у восьмерічній системі 
зчислення) по таблиці для 
нормального розподілу 
отримуємо А = +0,54 

Вихід 

Отримання квадрата 
випадкового рівномірно 
розподіленого числа  00  
110100  1100011 
 

Рис. 9.4.8. Датчик нормального розподілу подій з використанням таблиці 
нормального розподілу випадкових чисел  

Рівномірно розподілене число U1 = 00 110100 1100011 отрима-
не за методом фон Неймана. Початок цього числа (перші дві 
цифри) можуть бути використаними для визначення знака числа 
(“Мінус” для “00”, “Плюс” для “01”). Середня частина числа  
U2 = 110100 = 64 (у восьмерічній системі зчислення) 
використовується для отримання по таблиці для нормального 
розподілу нормально розподіленого випадкового числа А = + 0,54, 
яке й є виходом датчика нормального розподілу R = + 0,54. У да-
ному випадку була використана таблиця накопичених 
ймовірностей для нормального закону розподілу. 
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9.4.2 Датчик середніх значень 
 
Датчик середніх значень показаний на рис. 9.4.9. 

Адаптація класичного регресійного аналізу до вимог емпіричних досліджень  

Вхід 
Дані: 
- ймовірність Р подій Θ; 
- вибірка N 

Розрахувати математичне 
очікування, або середнє 
значення 

Вихід 

Рис. 9.4.9. Датчик середніх значень 

Операція зводиться до звичайного осереднення для 
детермінованої виборки, або ж визначення математичного очікування 
для випадкових величин. 

 
9.4.3. Датчик детермінованих функцій 

 
Датчик детермінованих функцій показаний на рис. 9.4.10. 

Вхід 
Дані: постійні величини  
α, β, γ, A та незалежні 
змінні Х1, Х2 ... 

Розраховують функцію  
Y = F(α, β, γ, A ... Х1, Х2) Вихід 

Рис. 9.4.10. Датчик детермінованих функцій 

Датчик детермінованих функцій по вхідних детермінованих даних 
(постійних величинах та змінних) розраховує вихідні величини за 
допомогою детермінованих функцій. 

 
Контрольні завдання 

 
1. Скласти блок-схему моделі взаємодії виробництва з 

навколишнім середовищем та блок управління моделлю. 
Використати в моделі датчики випадкових величин: датчик 

рівномірно розподілених подій по кожному з наведених нижче 
завдань пояснити принцип дії датчика: датчик випадкових величин 
рівномірного розподілу; датчик випадкових величин нерівномірного 
розподілу; датчик випадкових величин нормального розподілу; 
датчик випадкових подій, які підкоряються закону Бернуллі; датчик 
середніх значень; датчик детермінованих функцій. 

2. Вказати кількість потрібних моделей для своєї установи або 
підприємства та якими засобами вони вирішуються (модель черги, 
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вирішення транспортної задачі, задачі “ранця”, взаємодії з ринком). 
Вказати роль АСУ в управлінні виробництвом. 

3. Описати зміст моделей з урахуванням властивостей своїх 
підприємств та взаємодію моделі з зовнішнім середовищем 
(замовниками продукції, постачальниками матеріалів та інших виробів, 
врахування погодних умов або сезонності робіт та ін.). 

4. Обрати випадкові події. Скласти блок-схему програми роботи 
датчика ймовірності виникнення подій. 

5. Економічна модель підприємства. Скласти опис: 
▪ економічних відносин підприємства або установи з 

користувачами продукції та з підприємствами, звідки 
отримується сировина, вироби, інформація (об’єм та 
стабільність поставок, прогнозування подальших відносин, 
ціни, рівномірність протягом року у відносинах та ін.);  

▪ становища на ринку (ринкова ціна на продукцію, падіння або 
зростання ціни, наявність конкурентів, кошти населення, 
ефективність реклами та ін.);  

▪ випадкових подій в діяльності установи або підприємства. 
Скласти програму для датчика випадкових подій; 

▪ поставленої мети (мету обирати одну, але вказати шлях до 
вирішення проблеми при наявності кількох цілей). 

Скласти блок-схему розрахунків регресандів (вказати їх вигляд) 
для отриманої моделі і вказати, які статистичні дані потрібні для 
реального виконання моделі та її перевірки.  


