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КІРІСПЕ 

 

Болашақ IT-мамандар дайындауға бағытталған оқу жоспарларына 

«Шешімдер қабылдау теориясы» пәнін енгізу және осы салада студенттерге  

білім берудің негізгі мақсаты – олардың әртүрлі проблемаларға байланысты 

шешім қабылдауды қолдайтын заманауи модельдерді, әдістер мен 

алгоритмдерді игеруі және оларды іс жүзінде пайдалануға дайын болуын 

қамтамасыз ету. Бұл  мақсатқа жету үшін студенттер әртүрлі жағдайларда 

кездесетін шешім қабылдауға байланысты есептерді шешудің негізгі әдістері 

бойынша теориялық білім алу және іс жүзінде оларды қолдана білуі тиіс.  

Студенттердің теориялық білімін нығыздау үшін әрі қарапайым практикалық 

есептерді шешуге машықтануға бағытталған зертханалық сабақтар 

қарастырылған.   

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқауларда әртүрлі тақырып бойынша 

тоғыз зертханалық жұмыс ұсынылған. Мұнда практикада жиі кездесетін 

шешім қабалдауға байланысты есептер, оның ішінде алғы шарттары алдын 

ала белгілі және алдын ала белгісіз есептерді студенттерге шешу керек 

болады.  Мұнда кез келген есеп белгілі бір жоба ретінде  қарастырылған. 

Олардың әрқайсысында ең тиімді немесе белгілі бір шарт бойынша ең жақсы 

шешім қабылдануға тиіс болады. Басқаша айтқанда, көптеген альтернативті 

шешімдерден белгілі бір критерий бойынша оптималь шешім табу туралы 

есептер шешілуі тиіс. Мұндағы жобалардың кейбіреулері бойынша шешім 

қабылдауда қаржылық есептеулердің маңыздылығына кеңінен көңіл 

бөлінген.  

Шарттары алдын ала белгілі есептерді қарастырғанда олардың 

математикалық модельдерін құрастыруға, олардың негізінде математикалық 

есептер қоюға және оларды шешу әдістері мен алгоритмдері туралы 

мәліметтер берілген. Алғы шарттары белгісіз немесе жартылай белгілі 

жағдайларда шешім қабылдау туралы есептерді шешу үшін қолданбалы 

математика саласының  бірі – ойын теориясы мен статистикалық есептеулер 

теориясының әдістері мен алгоритмдері қолданыс тапқан. Мұндай жағдайда 

шешім қабылдаудың критерийі ретінде тәуекел туралы түсінік енгізілген.   

«Шешімдер қабылдау теориясы» пәнін жоғарғы деңгейде игеру үшін 

студенттердің келесі пәндер бойынша білімдерінің болуы маңызды: 

оптимальдау теориясы, ықтималдар теориясы мен математикалық 

статистика, математикалық логика, алгоритмдер теориясы және дискретті 

математика. Зертханалық жұмыстарды орындау кезінде кездесетін 

есептеулерді орындау үшін студенттер компьютер мен оған қажетті 

программалық жабдықтарды қолдана білуі қажет.    

«Шешімдер қабылдау теориясы» пәнін оқудың нәтижесінде  студент 

шешім қабылдауды қолдаушы әдістердің түрлерімен және оларды қолдану 

салаларымен танысады. Сонымен қатар, шешім қабылдау әдістерін игеруі, 

болашақта оған байланысты есептерді шешуге мүмкіндіктері болады.    
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Зертханалық жұмыс № 1. 

ЖОБАЛАРДЫ ТАЛДАУДЫҢ ИНСТРУМЕНТТЕРІ  

 

Жұмыстың мақсаты:  шешім қабылдауда  қажетті жобаларды талдау 

мен қаржылық есептеулерді орындаудың негізгі инструменттерін  оқып-

үйрену.  

Жұмысты орындаудың тәртібі:  

1. Зертханалық жұмыстың тақырыбы бойынша теориялық 

материалдармен [1-4] танысу және әдістемелік нұсқауларда келтірілген 

мысалдарды талдау.   

2.  Берілген тапсырманы орындау және оның нәтижелеріне қаржы-

экономикалық тұрғыдан талдау жасау  (есептеулерді орындау үшін MS 

Excel-дің мүмкіндіктерін пайдалануға болады). 

3.  Жұмыстың орындалу нәтижесі бойынша жазбаша есепті 

(электрондық нұсқасын) университетте қабылданған стандарт бойынша  

дайындау.  

4.  Белгіленген  мерзімде жұмыс бойынша есептің электрондық 

нұсқасын  келесі адрес бойынша  оқытушыға жіберу:  z.kuralbaev@aues.kz  

немесе zaufan@mail.ru.  

 

Теориялық материалдар мен әдістемелік нұсқаулар.  Кез келген 

коммерциялық келісім-шарт жасалынғанда немесе белгілі бір жоба бойынша 

шешім қабылданғанда проценттік ставка турасында  келісім жасалынады. 

Процент немесе проценттік ақша дегеніміз ақшалық қаражатты 

пайдаланғаны үшін төленетін немесе алынатын пайда. Осыған байланысты 

шешім қабылдау үшін жобаны талдағанда проценттерді есептеуге 

байланысты орындалатын қаржылық есептеулер негізгі инструмент болып 

есептеледі [1-4].    

 Қаржы мәселелерімен айналысатын мамандарға ақшаның немесе басқа 

ресурстардың  құны уақытқа тәуелді болатыны, уақыт өткен сайын олардың 

құны өзгеріп отыратыны белгілі. Уақыт факторын есепке алатын екі түрлі 

әдістер қолданылады: біріншісі, процентті есептеу әдістері болса, ал екіншісі 

– дисконттау. Сонымен бірге, процентті есептеу мен дисконттау қарапайым 

және күрделі болып екі түрлі әдіспен анықталады.   

  Егер проценттер барлық мерзімде ақшаның бастапқы мөлшері 

бойынша есептелетін болса, онда оны қарапайым процент деп атайды. 

Қарапайым процентті есептеу арифметикалық прогрессияның формуласымен 

орындалады. Егер проценттік ақша алғашқы ақшаға қосылып, процент содан 

кейін есептелетін болса, онда оны күрделі процент деп атайды. Бұл жағдайда 

процентті есептеу үшін геометриялық прогрессияның формуласы 

пайдаланылады.   

1. Қарапайым проценттерді анықтау үшін ақшаның өсім мөлшері 

келесі формуламен анықталады: 

                                                               (1) 

mailto:z.kuralbaev@aues.kz
mailto:zaufan@mail.ru
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мұндағы:   

  несие берілген мерзімнің соңындағы ақшаның өсім мөлшері, 

  несиенің бастапқы мөлшері немесе процент есептеудің базасы, 

  процент ставкасы, 

  келісім-шарттың мерзімінің ұзақтығы, 

  бір жылдағы күн саны  (уақыттық база). 

Осы параметрлермен қатар, келесі көрсеткіштер де қолданылады: 

   несие берілген күн саны, 

  барлық мерзімдегі процент (несие берушінің пайдасы). 

Несие берушінің пайдасы алғашқы берілетін ақшаның мөлшеріне, 

проценттің ставкасына және несиенің берілген мерзімінің ұзақтығына 

байланысты болады; ол келесі формуламен анықталады: 

                                                        (2) 

Бұл формула (1) басқа операцияларда да қолданылады; мысалы, несие 

бір жылдан кем уақытқа берілген жағдайда немесе қарызды өтеу үшін 

құрылған қорды есептеулерде. Мұндай жағдайда бұл формула келесі түрде 

жазылады: 

                                                                                        (3) 

Бұл формуланы (3)  пайдаланғанда  жыл  әрқайсысы 30 күн болатын  12 айға 

бөлінеді немесе  жыл  күн деп есептеледі. Сонда бұл формуланы  (3) 

келесі түрде жазуға болады: 

 .                                                                                     (4) 

Мұндай проценттерді кәдімгі (қарапайым)  проценттер деп атайды.   

Егер жыл    күн де есептелінетін болса, онда есептеу үшін 

келесі формула қолданылады: 

                                                                             (5) 

Мұндай жағдайда дәл проценттер деп аталынады.  

Қарапайым ставка бойынша дисконттау. Қаржы есептеулерінде  

мынадай проблема жиі туады: несиенің соңғы өсім мөлшері  белгілі 

болғанда, алғашқы  берілген ақшаның мөлшерін  табу керек болады. 

Мұндай процесті дисконттау деп атайды.   Оның мәнін табу үшін (1)  

формуласынан алынған келесі формула пайдаланылады: 

.                                                                                                 (6) 

Сонымен бірге, несиенің берілген мерзімінің ұзақтығын да анықтауға 

болады: 

 .                                                                                                    (7) 

2. Күрделі проценттер.  Қаржы есептеулерінде жиірек қолданылатын, 

ақшаның өсімін есептеуге арналған механизмнің бірі – күрделі проценттер 

әдісі. Бұл әдіс бойынша проценттік ақша алдыңғы ақшаға қосылып, содан 

кейін процент есептелінеді. Сондықтан процент есептеу базасы өзгеріп 

отырады.  Мұндай әдіс көбінесе ұзақ және орта мерзімге берілген несиелер 

үшін қолданылады. Бұл жерде келесі формула қолданылады:  
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.                                                                                          (8) 

Егер процент ставкасы әрбір кезең сайын өзгеріп отыратын келісім-шарт 

жасалынатын болса, онда келесі формула қолданылады: 

                                      (9) 

Бұл жерде  белгілі бір кезең,    сол кезеңдегі процент ставкасы,  ал 

- осы кезеңнің ұзақтығы.  

Сонымен қатар, қаржы есептеулерінде процент ставкасының басқа 

түрлері де қолданылады: номиналь, реаль және тиімді. Егер инфляция 

деңгейі есепке алынатын болса, ода номиналь ставка деп аталынады. Егер 

инфляция ескерілмейтін болса, онда реаль ставка деп аталады.  Аталынған 

ставка түрлерінің арасында келесі байланыс болады:  

                                                                                                  (10)      

 номиналь ставка, 

 реаль ставка, 

 инфляция деңгейі. 

Жылдық ставка  тиімді немесе шын мәніндегі  деп аталынады, егер ол 

бойынша есептелінген қаржы нәтижесі бір жылда  рет  ставкасы бойынша 

есептеудің нәтижесімен бірдей болса. Ал тиімді жылдық ставка келесі 

формуламен анықталады: 

                                                                                  (11)  

           тиімді жылдық ставка, 

   номиналь жылдық ставка. 

Күрделі ставка бойынша дисконттау. Күрделі ставка бойынша 

дисконттау келесі формуламен анықталады: 

  ,                                                                              (12)                  

мұндағы   - - дисконттық көбейткіш. 

Несиенің мерзімінің ұзақтығы келесі формула арқылы табылады: 

 .                                                                                           (13) 

Сонымен, қаржы есептеулерінде қолданылатын инструменттер туралы 

мәліметтер берілді. Кез келген жоба бойынша шешім қабылдағанда осы 

инструменттер оптималь шешім қабылдауда аса маңызды роль атқарады.   

 

 Бақылау сұрақтары: 

1. Процент ставкасы деген не? 

2. Күрделі проценттік ставканы есептеуде қандай формула 

қолданылады? 

3.  Ставканың қандай түрі  (қарапайым немесе күрделі) инвестор үшін 

тиімді? 

4. Қандай жағдайда күрделі проценттік ставка  несие алушыға тиімді 

болады?  

5. Дисконттау процесі не үшін орындалады? 
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6.  Инфляция деңгейі деген не? 

7. Дисконттау деген не? 

8. Кәсіпорынның экономикасында инвестор қандай рөл атқарады? 

         9. Қандай жағдайда қарапайым проценттік ставка қолданылады? 

       10.  Несиеге алынған қаржы қандай мақсатқа жұмсалынады? 

 

Өз бетімен орындауға арналған тапсырмалар: 

№ 1. Егер  жылдық қарапайым процент ставкасы 10% деп есептелетін 

жағдайда жарты жылдан кейін 100000 теңге жинақта болуы үшін депозитке 

қанша ақша салынуы керек?  

№2. Егер жылдық қарапайым процент ставкасы 12% болғанда, алғаш 

салынған ақша мөлшері қанша уақыттан кейін 30% көбейеді?   

№3. Егер жылдық қарапайым процент ставкасы 14% болғанда, бес 

жылдан соң жинақ депозитінде 1 млн теңге болуы үшін қанша ақша салынуы 

керек?   

№4.  Егер жылдық күрделі процент ставкасы 20% болғанда, үш жылдан 

соң алынған 100 мың теңге қарыз қанша ақшаға тең болады?  

№5.  Фирманың уақытша бос 5 млн теңге болатын қаржысы  депозитке 

жылдық ставкасы 14%  бойынша орналастырылған. Процент ставкасы 

қарапайым және күрделі болуы мүмкін.   Осындай екі мүмкіншіліктер үшін    

1 жылдан 10 жылға дейінгі ақшаның өсімін анықтап, кесте түрінде көрсету 

керек.  Есептеулер нәтижесіне талдау жасалынсын.   

№6. Кәсіпорынның негізгі қорын жаңарту үшін үш жылға жылдық 

процент ставкасы  10%  болатын 500 млн теңге несие берілген. Проценттік 

ставкасы күрделі және қарапайым болатын жағдайлардағы төлемнің 

мөлшерін анықтау керек.  

№7. Жылдық процент ставкасы  12%  болған жағдайда жарты жылдан 

кейін  1 млн теңге қаржы болуы үшін қанша ақша банк депозитіне салынуы 

керек? Процентті есептеу үшін  екі түрлі әдіс қолданылады: 

-  қарапайым, 

-  күрделі.  

Банк клиенті үшін қандай әдіс пайдалы? 

№8. Егер күрделі жылдық процент ставкасы  15% болғанда, банктен 

алынған  100 мың теңге қарыз үш жылдан кейін қанша болады?  Қарыздың 

әрбір жылдағы өсімінің динамикасын келесі кестеде көрсету керек:  

Жылдар Өсімді есептеу базасы Проценттер Соңғы ақша мөлшері 

1    

2    

3    

№9.  Баласының орта мектеп бітіргенінде қажет болады деп, әкесі 

депозитке 500 мың теңгені күрделі жылдық процент ставкасы 14% бойынша 

орналастырған. Ол қаржы он жыл ішінде қалай өзгереді және мерзімнің 

соңында қаншаға тең болады? Есептеулер нәтижесін келесі кестеде көрсету 

керек: 

Жылдар 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Өсім 

коэффициенті 

1           

Қаржы 

мөлшері 

(мың теңге) 

500           

№10.  Егер депозитке  жылдық күрделі проценттік ставкасы  20%  

бойынша  салынған ақша мөлшері қанша жылдан кейін үш есе өседі?     

№11. Депозитке  жылдық проценттік ставкасы 10% бойынша салынған  

500 мың теңге төменде көрсетілген уақыт мерзімдерінде қанша болады?  

Ақша өсімін қарапайым және күрделі процент бойынша есептеу керек. 

Есептеулер нәтижесі келесі кестеге орналастырылсын: 

Проценттер Проценттерді есептеу кезеңдері 

0,5 жыл 1 жыл 2 жыл 5 жыл 10 жыл 

Қарапайым      

Күрделі       

№12. Пайдалану құндарының индексі ай сайын екі процент болғанда 

жылдық инфляция деңгейі қандай болады?   

 

 

Зертханалық жұмыс № 2.  

НЕСИЕНІ ҚАЙТАРУ ҚЫЗМЕТІН АТҚАРАТЫН  ЕСЕПТЕУ 

ӘДІСТЕРІ   

 

Жұмыс мақсаты: алынған несиені қайтару үшін атқарылатын 

қызметте кездесетін  есептеулер әдістерін игеру.  

Жұмыстың орындалу тәртібі: 

1.  Жұмыстың тақырыбы бойынша теориялық материалдар мен 

әдістемелік нұсқаулармен терең танысу.  

2. Осында келтірілген мысалдарды талдау; жеке тапсырмаларды 

орындау мен талдау жасау.   

3.   Орындалған жұмыстың нәтижесі бойынша есеп беру.  

4. Дайындалған есептің электрондық нұсқасын оқытушыға көрсетілген 

мерзімде келесі адреске жіберу: zaufan@mail.ru  немесе  z.kuralbaev@aues.kz . 

 

Теориялық матриалдар мен әдістемелік нұсқаулар. Инвестициялық 

жобалардың көпшілігі ұзақ мерзімге бағытталған және оларды жүзеге асыру 

үшін несие алынады. Осыған байланысты алынған несиені қайтару  мәселесі 

пайда болатыны белгілі. Сондықтан несиені қайтару қызметін атқаруда 

кездесетін қаржылық есептеулердің әдістерін білуі және оларды іс жүзінде 

пайдалана алуы мамандар үшін маңызды деп саналады. Осы мәселеге 

байланысты кейбір мәліметтер келтірілген.     

Аннуитент немесе қаржы рентасы туралы түсінік. Аннуитент немесе 

қаржы рентасы дегеніміз белгілі бірдей уақыт аралығында түсіп отыратын 

қаржы ағыны.  Әрбір түсетін жеке қаржы түсімінің мөлшерін рента мүшесі 

mailto:zaufan@mail.ru
mailto:z.kuralbaev@aues.kz
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деп атайды. Рента мүшесінің мәні оң және теріс болуы мүмкін.  Есептеулерде 

тек олардың оң мәндері ғана қарастырылады.  

Кезеңнің ұзақтығына байланысты жылдық және  мерзімдік рента 

болып бөлінеді. Жылына процентті есептеудің саны бойынша рента жылына 

бір рет,   рет және үзіліссіз болуы мүмкін. 

Қаржы рентасының жалпы сипаты ретінде өсімі мен ағымдағы құны 

қарастырылады. Өсім дегеніміз мерзімнің соңында анықталған қаржы 

рентасының проценттерімен бірге есептегендегі жалпы қорытынды құны. 

Ағымдағы құн дегеніміз төлемдердің басталған уақыт сәтіне сәйкес келетін 

барлық қаржы рентасының мүшелерінің қосындысын дисконттаудың 

нәтижесі.  

Қаржы рентасы. Тұрақты қаржы рентасы қарастырылсын делік.  

Олардың қосындысы рента мүшесін  өсім көбейткішіне көбейту арқылы 

анықталады. Өсім көбейткіші  жыл ішінде есептелінген процентпен 

анықталған. Сонымен, қаржы рентасының қосындысының өсімі келесі 

формуламен анықталады: 

+. +(                                     (1) 

Бұл формула геометриялық прогрессияның қосындысы, сондықтан  

                                                                                              (2) 

мұндағы    -  өсім көбейткіші. 

Осылайша   мерзімдік рента үшін де өсімді анықтайтын формуланы 

жазуға болады: 

,    мұндағы   . 

Бірмезгілдік төлеммен қарызды өтеу. Қарызды белгіленген мерзімде 

бір төлеммен өтеу керек болсын делік. Мұндай жағдайда өзін сақтандыру 

мақсатында, кейде банктің ұсынысы бойынша несие бойынша қарызды өтеу  

үшін бір мезгілде төлеу мүмкіндігі болуы үшін төлем қоры құралады.   

Төлем қорындағы қаржыға  жылдық проценттік ставкасы    ал несиенің 

өзіне есептелетін  ставкасы   болсын.  Төлем қорына салынатын жылдық 

жарна тұрақты түрде  белгілі бір мөлшерде болса,  онда мерзімдік қарызды 

өтеу де тұрақты болады.  Мұндай жағдайда мерзімдік қаржыны өтеу келесі 

формуламен анықталады: 
  

мұндағы      ,  

 несиенің алғашқа мөлшері, 

 қаржы рентасының көбейткіші, 

 төлем қорын құрудың мерзімі. 

Қаржыны бірдей мөлшермен өтеу.  Бұл әдістің негізгі идеясы 

бойынша, несиенің негізгі мөлшері әрбір жылға бірдей бөлініп, өтелінеді.  

Егер төлем жылдың соңында бір рет төленетін болса, онда келесі формула 

қолданылады: 

 , 
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мұндағы     қарыздың алғашқы мөлшері, 

-  қарыздың  ші жылдағы мөлшері. 

Әрбір жылдағы қалдық келесі формуламен анықталады: 

. 

Егер қарыз жылына   рет төленетін, ал проценттері  қалдық бойынша 

есептелетін  болса, онда қаржыны өтеуге жұмсалынатын  төлем келесі 

формуламен анықталады: 

. 

Қарызды бірдей мерзімдік төлеммен өтеу.  Ұзақ мерзімге берілген 

несиені өтеудің бұл әдісі ең көп таралған әрі банктердің қызметінде жиі 

қолданылады. Әдіс бойынша қарызды қайтару жыл сайын тұрақты мөлшерде 

орындалады. Бұл әдістің бірнеше түрі қолданыста; олар ұзақ мерзімдік 

қарызды қайтаруды жоспарлауды несиенің мерзімінің  шектелуіне немесе 

шығындардың  жоспарына байланысты анықтайды. Барлық варианттар бір 

біріне ұқсас, сондықтан несиенің мерзімі берілген жағдай қарастырылса, 

жеткілікті.   

Мерзімдік төлем немесе қарызды қайтаруға жұмсалынатын барлық 

шығын келесі формуламен анықталады : 

= const, 

мұндағы  - ставкасы   болатын тұрақты жылдық рентаның келтіру 

коэффициенті  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Қаржы рентасы деген не? 

2. Қаржы өсімі қалай есептелінеді? 

3. Қаржы рентасының мүшелері қандай мәнді қабылдайды? 

4.  Қарызды қайтару қызметі деген не? 

5.  Процент ставкасы деген не? 

6. Ұзақ мерзімдік  қарызды өтеу үшін қандай әдіс қолданылады?  

5. Қаржылық жалдау мультипликаторы дегеніміз не? 

6. Ұзақ мерзімді қарыз үшін қарызды өтеудің қандай әдісі қолданылады? 

7. Қарызды бірдей мерзімдік төлеммен қайтару әдісі неге негізделген? 

8. Сіздің ойыңызша, инвестор үшін қарызды қайтарудың қай әдісі тиімді? 

9.  Қандай жағдайда және не үшін қарыз алушы  өтеу қорын жасайды? 

10.  Қарыз алудың мерзімі қалай анықталады? 

 

Өз бетімен орындауға арналған тапсырмалар: 

№ 1. Кәсіпорын  он жыл бойы жылына 15 млн теңге пайда түсіретін 

құрал-жабдық  алған. Егер банктың күрделі проценті 20% болса, онда он 

жылдағы өсім құны қандай болады? 

№ 2.  Фирма 5 жылға 200 млн теңге  құрайтын ұзақ мерзімдік несиені 

жылдық  процентпен 10% алған. Ол несиені қайтару үшін несие алғаннан 

бастап бір мезгілдік төлеммен қор құралған. Қорға жыл сайын тұрақты 
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мөлшерде қаржы салынған. Төлем қорындағы қаржыға жылына 12% 

бойынша процент қосылады. Осы ұзақ мерзімдік несиені қайтаруға арналған 

қызметтің жоспарын жасау керек. Есептеулердің нәтижесін келесі кестеде 

көрсетілсін: 

 

Жыл Проценттерді 

төлеу 

Төлем қорына 

жіберілетін 

жарна 

Несиені қайтару 

бойынша шығын 

Мерзім соңындағы 

процент қосылған  

1 20000 31482,2 51482,2 49537 

2     

3     

4     

5     

Қосынды:  Қосынды:  

 

№3. ҚР екінші деңгейдегі бір банкке 100 млн АҚШ долларын құрайтын 

жылдық ставкасы  7%  болатын несие 10 жылға  берілген.  Несиенің негізгі 

қаржысын қайтару үшін жылына бір рет тұрақты мөлшерде бірінші жылдан 

бастап төленеді. Несие бірінші жылдың бірінші күні берілді деп есептеледі.   

Қарызды қайтарудың жоспарын жасау керек. Есептеулердің нәтижесі келесі 

кестеде көрсетілуі тиіс (млн АҚШ доллары): 

 

Жыл Қарыздың 

қалдығы 

Қарыздың 

қайтарылған 

мөлшері 

Проценттік 

төлемдер 

Қарызға 

жұмсалынатын 

барлық шығын   

1 100 10 7 17 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

№4. Бұл есептің шарттары алдыңғы №3 тапсырманың шарттарымен 

бірдей. Қарызды қайтару бірдей мезгілдік төлем арқылы орындалады. Осы 

ұзақ мерзімдік несиені қайтарудың жоспарын жасау керек. Есептеулер 

нәтижесі келесі кестеде көрсетілсін (млн  АҚШ доллары): 

 

Жыл  Қарыздың 

қалдығы 

Қарызды өтеу 

мөлшері  

Проценттік 

төлемдер 

Қарызға 

жұмсалынатын 

барлық шығын   

1 100 14,24 7 7,24 
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2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

№5.  Фирмаға 5 жылдан кейін жаңа жабдық алуы үшін  100000  АҚШ 

доллары қажет болады. Сол 5 жылдың соңында осы мөлшердегі қаржы 

болуы үшін жинақтау депозитіне фирма өзіне түсетін жылдық пайдасының 

қанша мөлшерін төлем қорына салып отыруы керек?   Банк жинақ депозитіне 

жылына 10% проценттік ставкамен  проценттік қаржы қосады деп есептеледі. 

Есептеулер нәтижесі келесі кестеде көрсетілуі тиіс (АҚШ доллары): 

Жыл Жыл сайынғы шығын Өсім көбейткіші Бесінші жылдың 

соңында 

1 16381 1,464 23981 

2    

3    

4    

5    

 

 

Зертханалық жұмыс №3. 

ЖОБАНЫ ТАЛДАУДА ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ 

 

 Жұмыс мақсаты: жобаны қаржылық талдауда шешім қабылдау үшін 

қолданылатын негізгі критерийлермен танысу және олардың пайдалану 

тәртібін игеру  

Жұмысты орындау тәртібі: 

1. Зертханалық жұмыс тақырыбы бойынша теориялық материалдармен 

және әдістемелік нұсқаулармен танысу. 

2. Берілген тапсырманы орындау (есептеулер үшін MS Excel-дің 

мүмкіндіктерін пайдалану) және нәтижелерді талдау жасау. 

3. Жұмыс бойынша жазбаша есеп дайындау (MS Word редакторын 

пайдалану). 

4. Оқытушыға белгіленген мерзімде жұмыс бойынша есептің 

электрондық нұсқасын жіберу; адрес: z.kuralbaev@aues.kz  немесе   

zaufan@mail.ru. 

 

Теориялық материалдар мен әдістемелік нұсқаулар.  Қаржы жобалар 

бойынша шешім қабылдауда негізінен келесі критерийлер қолданылады: 

mailto:z.kuralbaev@aues.kz
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1. Дисконттау (болашақта түсетін пайда мен шығынның ағымдағы 

құнын есептеу әдісі) ( ). 

2. Таза келтірілген құн  ( ). 

3.  Пайда-шығын коэффициенті  ( ). 

4.  Шығынның ақталуының ішкі нормасы ( ). 

5.  Шығынның ақталу мерзімі. 

1. Дисконттау. Ақшалай қаржының құны уақытқа тәуелді екендігі 

туралы бұрын айтылған болатын. Себебі белгілі бір мөлшердегі ақшаның 

қазіргі сәттегі құндылығы кейін, уақыт өткен сайынғы, құнынан артық 

болатыны белгілі.  Осыған байланысты жобаны жүзеге асыру барысында 

түсетін пайда да, шығын да уақыттың әрбір кезеңінде бірдей болмайды.  

Қаржының құнының әрбір уақытта әртүрлі болуы  жобаларды талдауда, оны 

бағалауда  қиындық туғызады. Сондықтан әрбір уақыт кезеңінде түсетін 

пайда мен шығынның белгілі бір уақыт сәтіндегі құнын анықтау керек 

болады. Сол үшін дисконттау әдісі қолданылады. Дисконт ставкасын 

пайдаланып, болашақ ақшаның құны белгілі уақыт сәтіне келтіріледі.   .  

Болашақ ақшаларды дисконттау үшін келесі формула пайдаланылады: 

 

 ,                                                                                 (1) 

 

мұндағы:      болашақ пайданың немесе шығынның құндылығы, 

 қазіргі уақытқа келтірілген пайданың немесе шығынның 

құндылығы, 

 процент ставкасы немесе дисконттау коэффициенті, 

  жобаның өмірлік циклы немесе пайдалану мерзімі. 

Болашақ пайда мен шығынның ағымдағы құнын есептеу үшін келесі 

формула қолданылады: 

 

,                                                                                            (2) 

 

мұндағы       дисконттау коэффициенті деп аталынады.  

Осылайша, болашақ қаржы құнын дисконттау арқылы белгілі бір уақыт 

сәтіне  (жобаның басталу сәтіне) келтіру экономикалық және қаржылық 

талдау кезінде мамандарға жобаларды салыстыруға және олардың бір бірінен  

артықшылығын немесе кемшілігін анықтауға мүмкіндік береді.  

Ескерту.  Мерзімі шектелмеген облигациялар болады. Олардың 

иелеріне белгілі мөлшерде жыл сайын тұрақты түрде ақша төленіп отырады. 

Облигацияның құны келесі формуламен нықталады: 

 

 ,                                                                                                  (3) 

 

мұндағы   облигациядан түсетін пайда (дивиденд),  

 дисконт ставкасы. 
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2. Таза келтірілген құн. Шешім қабылдауда жиі қолданылатын 

критерийлердің бірі – таза келтірілген құн . Болашақта, жобаның 

өмірлік циклының барлық кезеңдерінде, оны жасауға, пайдалануға және 

техникалық қызмет көрсетуге жұмсалынатын шығындар мен түсетін 

пайдалардың ағынының арасындағы айырма  ретінде анықталады.  Оны 

есептеу үшін келесі формула қолданылады:  

 

,                                                                                   (4) 

 

мұндағы   жобаның ағымдағы жылының номері, 

-    ағымдағы (  ші жылдағы) толық пайда,   

 ағымдағы (  ші жылдағы) шығын, 

    процент ставкасы, 

  жобаны пайдалану мерзімі. 

Бұл  формуланың (4) келесі түрлері болады: 

1. Егер жұмсалынатын шығын жобаның бас кезеңінде бір рет 

орындалса, ал түсетін пайда әртүрлі уақыт кезеңдерінде болса, онда таза 

келтірілген құн келесі формула арқылы есептеледі: 

 

.                                                                       (5) 

 

2. Егер әрбір жылдағы таза қорытынды пайда ( ) жобаның 

өмірлік циклының барлық кезеңдерінде тұрақты болса, онда есептеу 

формуласы келесі түрде жазылады: 

 

.                                                                          (6)  

 

3. Егер жобаның өмірлік циклы шексіз уақытқа арналған болса, онда 

таза қорытынды пайда келесі формуламен есептеледі: 

 

.                                                                                             (7) 

 

Бұл критерий бойынша, жоба  мәні нөлден үлкен болған жағдайда 

қабылдануы мүмкін. Бұл жерде келтірілген пайда келтірілген шығыннан 

үлкен болады.  Егер , онда бұл жағдай инвесторға ешбір пайда 

бермейді, сондықтан оны мұндай жоба қызықтырмайды.   Егер  , 

онда жобаға салынған қаржы ақталмайтындықтан, жоба қабылданбайды. 

Егер бірнеше альтернативті жобалардың ішінен таңдау жасалынатын болса, 

онда  мәні ең үлкен болатын жоба қабылданады.   

Бұл критерий әмбебап критерий қатарына жатқызылады; көптеген 

қаржы-экономикалық есептеулерде жиі қолданылады.  
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3. Пайда-шығын коэффициенті ( ). Бұл критерий дисконтталынған 

пайданың дисконтталынған шығынға қатынасын көрсетеді. Бұл шаманың 

бірнеше варианттары болады, оның ішінде ең жиі қолданылатыны келесі 

формула: 

  .                                                                                         (8) 

Егер бұл шаманың мәні бірден үлкен болса, онда бұл жобаға көңіл 

бөлуге болады.  Егер альтернативті жобалардан таңдау жасау керек болса, 

онда мәні  ең үлкен жоба таңдалынады.  

Бұл критерийді пайдаланғанда ескеретін бір жай бар. Бұл критерийдің 

мәні  кішігірім жоба үшін үлкен жобаның критерийінен үлкен болуы мүмкін. 

Бұл дегеніміз сол кішігірім жобаны қабылдау керек деген емес. Сондықтан 

қосымша талдауды немесе қосымша басқа критерийді қолдану қажет болады.   

4. Шығынның ақталуының ішкі нормасы ( )  Жобаны талдауда, 

соның нәтижесінде шешім қабылдауда жиі қолданылатын критерийдің  бірі - 

шығынның ақталуының ішкі нормасы ( ). Мұндағы параметр  

дегеніміз дисконт ставкасы; ол бойынша дисконттау нәтижесінде  келтірілген 

пайда келтірілген шығынға тең болады.  Бұл дегеніміз таза келтірілген 

құнның  ( ) нольге тең болатынын көрсетеді.  Бұл критерийдің мәні 

қарастырылып отырған жобаға салынған қаржының пайдалы болу  

деңгейінің шегін көрсетеді.   

Егер  мәнін  деп белгілесе, онда оның мәнін анықтау үшін келесі 

теңдеуді шешу керек болады:   

 

                                                                                     (9) 

 

Сонымен, шығынның ақталуының ішкі нормасын табу үшін 

алгебралық теңдеуді шешу керек болды.   

Қарастырылатын жобадан бөлек, альтернативті жоба немесе 

инвестиция қарастырылсын; оның несие беру ставкасы z болсын делік. 

Мұндай жағдайда шешім қабылдау үшін  мәні қолданылады: 

- егер   онда жоба қабылданады; 

- егер    онда жоба қызықтырмайды; 

- егер    онда жоба қабылданбайды. 

Жоғарыда қарастырылған критерийлерден бұл критерийдің ерекшелігі 

мынада. Альтернативті жобаларды салыстыру кезінде  параметрінің 

мәнінің үлкен болуы ол жобаның ішкі нормасының жоғарғы мәнді болуы  

міндетті емес. Сондықтан бұл критерий белгілі бір қиындық туғызуы мүмкін 

болады. Бұл критерийдің артықшылығы - жобаны жүзеге асыру үшін несиені 

пайдаланғанда.  

5. Шығынның ақталу мерзімі.  Кез келген жоба үшін белгілі бір 

мерзімде оған жұмсалынған шығынды өтеу керек болады.  Егер белгіленген 
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бұл мерзімнен жұмсалынған шығынның ақталу мерзімі ұзақ болса, онда 

ондай жоба қабылданбайды. Егер бірдей альтернативті жобалардың ішінен 

таңдау керек болса, онда шығынның ақталу мерзімі ең аз боатын жобаға 

артықшылық беріледі.   

Шығынның ақталу мерзімін анықтау үшін  екі түрлі әдіс қолданылады. 

Бірінші жағдайда, уақыт өзгергенде ақшаның құны өзгермейді деп 

есептеледі. Мұндай жағдайда жыл саны «қарапайым» ақталу мерзімі деп 

аталынады. Бұл әдістің кемшілігі ақшаның уақыт бойынша өзгермейтіндігі.  

Екінші жағдай жаңартылған (модифицированный) әдіс деп аталынады. Бұл 

әдіс бойынша ақша ағынын дисконттау шығынның ақталу мерзімін 

анықтағаннан кейін орындалады.   

 

Бақылау сұрақтары: 

1.  Ақшаның болашақ құны қалай анықталады? 

2.  Дисконттау әдісі не үшін қолданылады? 

3. Дисконттау ставкасы деген не? 

4. Жобаның шығынының ақталуы деген не? 

5. Критерийлердің мәндері не үшін есептеледі ? 

6. Мерзімсіз облигациялар деген не? 

7.  Облигациялар не үшін шығарылады? 

8.  Жобаның ішкі ақталу нормасы қалай өлшенеді? 

9.  Таза келтірілген құн қалай анықталады? 

10. Сііздің ойыңызша, қарыз алушы үшін қай критерий тиімді?  

 

 

Өз бетімен орындауға арналаған тапсырмалар: 

№1.  Шығындарының құны бірдей екі жоба қарастырылсын.  Олардан 4 

жылда түсетін пайда әртүрлі болсын. Олар туралы мәліметтер келесі кестеде 

келтірілген: 

 

Жоба  Пайда  Барлығы 

Ағымдағы 

жыл 

1-жыл 

 

2-жыл 

 

3-жыл 

 

1 250 200 200 - 650 

2 100 200 220 200 720 

 

Осы екі жобаның қайсысын таңдайсыз?  

Бұл есепті шешу үшін дисконттау формуласын пайдаланады. Әртүрлі 

процент ставкасы  үшін  түсетін пайданың келтірілген құнын табу керек.  

Келесі кестені толтырыңыз: 

 

Жоба Дисконтталынған құнның мәндері  
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1      

2      

 

Осы есептеулердің нәтижесіне талдау жасап, ұсынылған жобалардың 

қайсысының тиімді екенін анықтау, қандай процент ставкасы  үшін қандай 

жобаны  таңдауға болатынын анықтау керек.  

№ 2.  Фирма  үшін  әзірше пайдаланылмайтын 5 млн теңге бос  

қаржыны  тиімді орналастыру туралы поблема  туып отыр. Бұл жерде екі 

түрлі мүмкіншілік бар. Бұл қаржыны жылдық процент ставкасы  10%  

сақтандыру депозитіне орналастыруға болады.  Басқа жағдайда, бес жыл 

бойы жылына  1,3 млн теңге тұрақты пайда беретін жобаны жүзеге асыруға 

жұмсауға болады. Осы екі мүмкіншіліктің қайсысын фирма таңдауы 

пайдалы?   

Бұл есепті шешу үшін    формуласын пайдаланған жөн. Содан 

кейін шешім қабылдау керек.  

№ 3.  Келесі отыз жылға жоспарланған жобаның инвесторды 

қаншалықты қызықтыратынын анықтау керек   (миллион теңге, ставка 10%, 

өмірлік цикл 30 жыл): 

 

Жыл Пайда Шығындар Таза 

пайда 

Дисконт 

коэфф. 
 

  

Алғаш 

қаражат 

Техн. 

қызмет 

Өндіріс 
  

 

1 0 1,09 0 0     

2 0 4,83 0 0     

3 0 5,68 0 0     

4 0 4,50 0 0     

5 0 1,99 0 0     

6 1,67 0 0,34 0,33     

7 3,34 0 0,34 0,63     

8 5 0 0,34 0,96     

9 6,68 0 0,34 1,28     

10-

30 

Ежего

дно 

по 

8,38 

0 0,34 1,61     

Қосынды  

 

 Жоспарланған 30  жылдың  5 жылы нысанның құрылысына 

жоспарланған; оған  18,09 млн АҚШ доллары жұмсалынған. Нысанды 

пайдалану мерзімі 25 жыл. Жобаның пайдалы екендігін және инвестордың 

қызығушылығын анықтау керек.  
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№4. Белгілі бір жоба бойынша қаржы ағыны келесі кестеде берілген: 

 

Жыл 0 1 2 3 

Қаржы 

ағыны 

-800 300 400 500 

Шығынның ақталуының  ішкі нормасын IRR анықтау керек болады. 

Келесі белгілеу енгізілсін    Белгісіз шама   келесі алгебралық 

теңдеуден анықталады  

  

Осы теңдеуді шешу арқылы шығынның ақталуының  ішкі нормасын 

немесе IRR–дің мәнін табу керек. Талдау жасау үшін келесі шарттар 

пайдаланылады: 

- егер  онда жобаны қабылдауға болады, 

- егер  онда таза пайда қаржыландырудан өзгермейді; 

- егер  онда жоба қабылданбайды.  

 

№5.  Келесі екі альтернативті жоба қарастырылсын: 

Жоба  Жылдар 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 -300 90 90 90 90 90   

2 -300 70 70 70 70 70 70 70 

 

Жылдық проценттік ставка 10% болсын делік. Осы жобалардың 

шығындарының ақталу мерзімін анықтау керек.   

 

Зертханалық жұмыс № 4. 

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДА  СИМПЛЕКС ӘДІСІН ПАЙДАЛАНУ   

 

Жұмыс мақсаты: белгілі жағдайда шешім қабылдаудың оптималь 

шешім табу есептерінің маңыздысының бірінің шешу әдісін игеру.  

Жұмыстың орындалу тәртібі: 

1. Жұмыстың тақырыбы бойынша теориялық материалдар мен 

әдістемелік нұсқаулармен танысу, қажетті әдісті игеру. 

2.  Берілген мысалды талдау, алгоритм бойынша есепті шешудің  

барлық кезеңдеріндегі амалдарды орындау. 

3. Жеке тапсырманы орындау және есептеулердің нәтижесін талдау, 

есепті шешудің программасын құрастыру  (программалау тілі кез келген)  

немсе MS Excel мүмкіндіктерін пайдалану. 

4. Белгіленген мезгілде жұмыс бойынша есептің электрондық нұсқасын 

оқытушыға жіберу; адрес:  z.kuralbaev@aues.kz  немесе zaufan@mail.ru.    

 

Теориялық материалдар мен әдістемелік нүсқаулар. Сызықтық 

программалау есебін шешудің негізгі әдісі - симплекс әдісінің алгоритмі 

келесі кезеңдерден тұрады: 

mailto:z.kuralbaev@aues.kz
mailto:zaufan@mail.ru
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- Берілген есепті сызықтық программалау есебінің негізгі есебіне 

(СПНЕ) келтіру; 

-  СПНЕ-нің алғашқы таяныш шешімін анықтау; 

-  табылған шешімнің оптималь екендігін тексеру; 

-   бір шешімнен екіншісіне өту. 

СПНЕ-нің қойылуы. Келесі сызықтық функцияның максимум мәні 

анықталуы тиіс:  

                         (1) 

Бұл функцияның максимум мәнін беретін айнымалы шамалардың мәндері 

келесі теңдеулер системасын қанағаттандыруы тиіс:  

           (2) 

Сонымен бірге, айнымалы шамалар теріс мәндерді қабылдамайды:  

                                                                           (3) 

Мұндағы   – берілген тұрақты шамалар, ал   белгісіз 

айнымалы шамалар; есепті шешуді нәтижесінде осылардың мәндері 

анықталуы тиіс болады.  

Алғашқы таяныш шешімді анықтау. Алдымен теңдеулер 

системасының (2) негізгі матрицасы қарастырылады. Осы матрицадан 

рангысы  болатын бірлік матрица алынатын болсын делік. Мұндай 

жағдайда айнымалы шамаларды екі топқа бөлуге болады: базистік және еркін 

айнымалылар деп. Теңдеулер системасының  негізгі матрицасындағы  

коэффициенттері бірлік матрица құрайтын  айнымалы шамалар базистік деп, 

ал қалғандары еркін айнымалылар деп аталынады. Еркін айнымалылардың 

барлығы нольге теңестіріледі, ал базистік айнымалылар әрқайсысы өздеріне 

сәйкес теңдңулердің оң жағындағы бос мүшелерге тең болады.   

Базистік айнымалылар деп келесі шамалар  

қарастырылсын; (базистік айнымалылар басқалар болуы мүмкін) онда олар 

келесі түрде анықталады:    

Оптималь шартын тексеру. Есепті шешу процесі көрнекті болуы үшін 

симплекс кестелері қолданылады; кестенің жалпы түрі төменде келтірілген. 

Мұндағы жолдар мен бағаналар саны есептің түріне байланысты болады. 

Есепті шешу процесі бірнеше итерациядан тұруы мүмкін; әрбір итерация бір 

симплекс кестесімен бейнеленеді.  

 

1 кесте  –  Симплекс кестесінің  жалпы түрі  

i  Бази

с 

базисС  ib  1c  
2c  ...  

  

1x  
2x  ...  

 

1 
     

...  
  

2 
     

...  
  

. . . . . . . . . . . . . . . . ...  . . . . . . 

      

...  
  

  

  
  

...  
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Симплекс кестесі  тоғыз бағанадан тұрады: бірінші бағана жол номерін 

көрсетеді, екінші бағанаға базистік айнымалылар жазылады, үшінші бағанада 

базистік айнымалылардың мақсат функциясындағы коэффициенттері 

көрсетілген, төртінші бағанада теңдеулер системасының оң жағындағы бос 

мүшелер немесе базистік шамалардың мәндері орналасқан, ал бесіншіден 

сегізінші бағаналарда теңдеулер системасының  коэффициенттері жазылған. 

Тоғызыншы бағана туралы кейінірек кезеңде  түсінік беріледі. Кестенің жол 

саны   немесе теңдеулер санына тең; ал соңғы ( ші) жол индекстік 

жол деп аталады, онда келесі параметрдің  мәндері жазылады; олардың 

мәндері  келесі формуламен   анықталады: 

                                                     (4) 

Мақсат функциясының мәнін табу  үшін үшінші  мен төртінші 

бағаналардың элементтерінің көбейтінділерінің қосындысы арқылы келесі 

формуламен анықталады: 

                                                                                        (5)  

Табылған шешімнің оптималь екендігі соңғы индекстік жолдағы 

элементердің таңбасымен анықталады. Егер ол элементтердің барлығы теріс 

болмаса, онда шешімнің оптималь болғандығы, ал керісінше жағдайда – 

оптималь шарты орындаламайды.  

Бір шешімнен екіншісіне өту. Алғаш анықталған шешім оптималь 

болмады делік немесе  индекстік  ( -ші) жолда теріс сандар болсын. Егер 

ондағы теріс элемент біреу болса, онда сол элемент орналасқан бағана 

шешуші бағана деп аталады. Егер ондай теріс элемент бірнеше болса, онда 

олардың ішінен абсолют шамасы ең үлкені таңдалынады; сол элемент 

орналасқан бағана шешуші болады.  Шешуші бағанаға сәйкес айнымалы 

шама базиске енгізіледі.  Мысалы, ол элемент ші бағанаға сәйкес болсын 

делік, онда   базиске енгізілуі тиіс болады.  

Шешуші бағанаға сәйкес айнымалы базиске енгізілгенде, оның орнына 

базистен бір айнымалы шама шығарылуы тиіс болады. Оны анықтау үшін 

шешуші жол табылуға тиісті.  Шешуші жолды табу үшін келесі амалдарды 

орындау керек:  

- кестенің төртінші бағанасындағы барлық элементтер өздеріне сәйкес 

шешуші бағанадағы тек оң элементтерге бөлінеді; нәтижелері тоғызыншы 

бағанаға жазылады:   мұндағы   теріс және нольге тең 

элементтерге бөлуге болмайды; 

-  тоғызыншы бағанадағы ең кіші элемент  орналасқан жол 

шешуші жол деп саналады; ол шешуші жолдың номері  болсын;  

-  сонда   айнымалысы базистен шығарылады, ол еркін айнымалы 

болады.   

Симплекс кестесінің  шешуші жолы мен шешуші бағанасының 

қиылысына орналасқан элемент    бас шешуші элемент деп аталады. 

Осы амалдарды орындаудың нәтижесінде жаңа кесте алынады. Ол 

кесте мен бірге есептің жаңа шешімі анықталады. Жаңа кестені 

құрастырғанда  келесі өзгерістер болады:    мен   орын ауыстырады;  
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үшінші бағанада   коэффициентінің орнына   орналасады.  Теңдеулер 

системасының  коэффициенттері  алгебрадан белгілі Жордан-Гаусс 

формулаларының көмегімен өзгертіледі: 

                                                     (6) 

                    (7) 

Алдымен (6) формула арқылы  ші жолдың элементтері немесе  

ші теңдеу  анықталады; ал  формула  (7)  арқылы басқа теңдеулердің 

коэффициенттері табылады.  Осы амалдардың нәтижесінде жаңа симплекс 

кестесі құрастырылады немесе жаңа шешім табылады. 

Осыдан кейін анықталған шешімнің оптималь екендігі тексеріледі. 

Әрбір жоғарыда келтірілген амалдарды орындау итерация немесе қайталау 

деп аталады. Мұндай итерация саны көп болуы мүмкін. Итерациялық 

процесс оптималь шешім анықталғанша жалғасады. Ол екі жағдайда 

тоқтатылады: егер оптималь шешім анықталғанда және оптималь шешімнің 

жоқ екендігі дәлеледенгенше.   

Ескерту. Егер шешуші бағанада оң элементтер болмаса, онда есептің 

оптималь шешімі болмайды.  

Мысал. Келесі есеп қарастырылсын: 

  

      

  

Берілген бұл есеп СПНЕ емес, сондықтан келесі қосымша айнымалы 

шамаларды  енгізу арқылы келесі есеп алынады:  

     

  

  

Бұл СПНЕ-ні шешудің процесін келесі симплекс кестелер арқылы 

көрсетуге болады: 

 

i  Basis basC  ib  1−  3  2−  0  0  0    

1x  2x  3x  
4x  5x  6x  

1 4x  0  7  3  1−  2  1  0  0  - 

2 5x  0  12  2−  4  0  0  1  0  3  

3 6x  0  10  4−  3  8  0  0  1  3/10  

4  =*F  15−  1  3−  2  0  0  0   

1 4x  0  10  5,2  0  3  1  25,0  0  4  

2 2x  3  3  5,0−  1  0  0  25,0  0   

3 6x  0  1  5,2−  0  8  0  75,0−  1   

4  =*F  6−  5,0−  0  2  0  75,0  0   
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1 1x  1−  4  1  0  2,1  4,0  1,0  1,0   

2  2x  3  5  0  1  6,0  2,0  3,0  0   

3  6x  0  1  0  0  1  11 5,0−  1   

4   =*F  4−  0  0  6,2  2,0  3,0  0   

 

Осында орындалған үш итерациядағы амалдардың нәтижесінде есептің 

оптималь шешімі анықталды: 

  

 

Бақылау сұрақтары:  

1. Белгілі жағдайда шешім қабылдау үшін қандай әдістер қолданылады? 

2. Толық белгілі  жағдайда шешім қабылдау туралы есептерді келтіріңіз.  

3. Берілген есепті СПНЕ-ге келтіру үшін қандай амалдарды орындау керек? 

4.  Базистік және еркін айнымалылар қалай анықталады? 

5.  СПНЕ-нің бір шешімінен екіншісіне өту үшін қандай амалдар орындалуы 

тиіс? 

6. СПНЕ-нің шешімінің оптималь екендігі қалай тексеріледі? 

7. қандай шешімді оңтайлы деп атайды 

8. Қандай жағдайда оптималь шешім болмайды? 

9.  Кәсіпорыннның жұмысын жоспарлауда шешім қабылдау үшін  қандай 

критерий қолданылады? 

10.  Сіздің ойыңызша, нарықтық экономика жағдайында белгілі жағдайда 

шешім қабылдау туралы есеп кезедседі ме, егер болса, оларды атаңыз..  

 

 

 

Өз бетімен орындауға арналған тапсырмалар. Келесі сызықтық 

программалау есебінің біреуін шешіңіз.  
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Зертхпаналық жұмыс № 5. 

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДА ЖАСАНДЫ БАЗИС ӘДІСІН ПАЙДАЛАНУ 

 

Жұмыстың мақсаты:  белгілі жағдайда шешім қабылдауда кездесетін 

оптимальдау есептерінің бірін шешуге арналған жасанды базис әдісін  

үйрену және пайдалану. 

Жұмысты орындау тәртібі: 

1. Зертханалық жұмыстың тақырыбы бойынша теориялық материалдар мен 

әдістемелік нұсқаулармен танысу және игеру.  

2. Жасанды базис әдісінің алгоритмімен танысу. 

3. Осында келтірілген мысалды талдау; алгоритмнің барлық кезеңдеріндегі 

амалдарды орындау. 

4.  Төменде келтірілген бір есепті шешу керек;  алгоритм бойынша 

программа құрастыру немесе MS Excel мүмкіндіктерін пайдалану. 

5. Белгіленген мерзімде жұмыс бойынша есептің электрондық нұсқасын 

оқытушыға жіберу; z.kuralbaev@aues.kz  немесе zaufan@mail.ru.    

 

Теориялық материалдар мен әдістемелік нұсқаулар. Егер СПНЕ-нің 

шектеулерінің негізгі матрицасынан  рангысы  теңдеулер санына тең  бірлік 

матрица алынбайтын болса, онда жасанды базис әдісі қолданылады.  Ол үшін 

белгілі бір амалдарды орындау арқылы кеңейтілген есеп  құрастырылады.  

Кеңейтілген есеп пен алғаш берілген есеп арасында мынадай байланыс 

болады: кеңейтілген есептің оптималь шешімі алғашқы есептің таяныш 

шешімі болады. Сондықтан, алдымен кеңейтілген есептің оптималь шешімі 

анықталады, содан кейін ол алғашқы есептің алғашқы таяныш шешімі 

ретінде қарастырылып, алғашқы берілген есеп шешіледі.  

Кеңейтілген есепті шешу кезінде оның симплекс кестесінде  индекстік 

екі жол болады. Себебі    параметрінің формуласы екі қосындыдан тұрады: 

біріншісі бос мүше, ал екіншісі  енгізілетін  санының коэффициенті 

болады.  Екі жолдың  біріншісіне (  – ші жолға)     параметрінің бос 

мүшесі, ал екіншісіне   ші жолға) –  осы параметрдің     санының 

коэффициенті жазылады.   

Кеңейтілген есептің шешімінің оптималь екендігі   ші жолдың 

элементтерінің таңбасымен анықталады. Ал кеңейтілген есеп шешіліп 

болғаннан кейін алғашқы есептің шешімінің оптималь екендігі  ші 

жолдың элементтерімен анықталады.   

Мысал.  Кеелесі мысал қарастырылсын: 

  

mailto:z.kuralbaev@aues.kz
mailto:zaufan@mail.ru
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Алдымен берілген есеп  сызықтық программалаудың негізгі есебіне 

(СПНЕ) келтірілуі керек. Ол үшін екі қосымша айнымалы шама 

енгізіледі:  және осының нәтижесінде келесі СПНЕ алынады: 
  

  

  

Алынған есептің шектеулерінің  негізгі матрицасынан рангысы үшке 

тең бірлік матрица алынбайды, себебі оның құрамында тек бір ғана бірлік 

вектор бар: 

  

Сондықтан екі қосымша айнымалы шама  мен  

саны енгізіледі.  Осының нәтижесінде келесі кеңейтілген есеп алынады:   
  

  

  

Бұл есептің алғашқы таяныш шешімі бірден анықталады: 

  

 

2 кесте  – Кеңейтілген есепті шешудің симплекс кестелері  

i  Basis basC  ib  1−  3  2−  0  0  M−  M−    

1x  2x  3x  
4x  5x  6x  7x  

1 4x  0  50 2  1  1  1  0  0  0  25 

2 6x  M−  60  3  2  1  0  0  1  0  20 

3 7x  M−  10  5  2  4  0  1−  0  1  2  

4  =*F  0  1  3−  2  0  0  0    

5    70−  8−  4−  5−  0  1  0  0   

1 4x  0  46  0  2,0  4,0  1  4,0  0  -0,4 230  

2 6x  M−  54  0  8,0  4,1−  0  6,0  1  -0,6 67,5 

3 1x  1−  2  1  4,0  8,0  0  2,0−  0  2,0  5 

4  =*F  -2 0 -3,4 1,2 0 0,2 0 -0,2  

5   54−  0  8,0−  4,1  0  6,0  0  1,6  

1 4x  1−  45  5,0  0  0  1  5,0  0  -0,65 90 

2  6x  M−  50  2,1−  0  3−  0  1  1  -1 50 
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3  2x  3  5  5,2  1  2  0  5,0−  0  0,5 - 

4   =*F  15  5,7  0  9  1−  2  0  2,15  

5   -50 1,2 0 3 0 -1 0 0  

1 4x  0 20 1,1 0 1,5 1 0 -0,5 -0,15  

2 5x  0 50 -1,2 0 -3 0 1 1 -1  

3 2x  3 30 1,9 1 0,5 0 0 0,5 -1,5  

4  =*F  90 6,7 0 3,5 0 0 1,5 -4,5  

5   0 0 0 0 0 0 1 1  

 

Осы амалдардан кейін кеңейтілген есептің оптималь шешімі 

анықталады:  

  

Алғаш берілген есепті шешудің симплекс кестесі  келесі түрде 

құрастырылады: 

i  Basis basC  ib  1−  3  2−  0  0    

1x  2x  3x  
4x  5x   

1 4x  0  20  1,1  0  2  1  0   

2 5x  0  50  2,1−  0  0  0  1   

3 2x  3  30  9,1  1  8  0  0   

4  =*F  90  7,6  0  3,5 0  0   

Алғашқы есептің оптималь шешімі бірден анықталды:  

  

 

Бақылау сұрақтары: 

1.  Қандай жағдайларда  жасанды базис әдісі қолданылады? 

2. Алдыңғы зертханалық жұмыста қолданылған симплекс әдісінің  жасанды 

базис әдісінен айырмашылықтарын атаңыз. 

3.   Кеңейтілген есепке енгізілген  М саны қандай рөл атқарады? 

4. Кеңейтілген есеп пен алғашқы есептің арасындағы байланысты атаңыз.  

5. Кеңейтілген есептің шешімінің оптималь екендігі қалай тексеріледі?  

6. Алғашқы есептің шешімінің оңтайлы екендігі қалай тексеріледі?  

7. Алғашқы есепті шешу үшін қандай амалдар қолданылады? 

8. Сызықтық программалау есебіне қандай шешім қабылдау туралы есептер 

келтіріледі? 

9. Сіздің ойыңызша, сызықтық программалау есептерін шешу үшін қандай 

программалық жабдықтар қолданылады;  ол үшін MS Excelөдің  

мүмкіндіктерін пайдалануға болады ма? 
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Өз бетімен орындауға арналған тапсырмалар:  
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№8.
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Зертханалық жұмыс № 6. 

ТРАНСПОРТ ЕСЕБІН ШЕШУДЕ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ҮШІН 

ПОТЕНЦИАЛДАР ӘДІСІН ПАЙДАЛАНУ  

 

Жұмыстың мақсаты: транспорт есебінің шешімін тауып, тасымалдау 

бойынша оптималь шешім қабылдау туралы талдау жасауға машықтану. 

Жұмысты орындау тәртібі: 

1. Теориялық материалдар мен әдістемелік нұсқаулармен танысу.Транспорт 

есебінің жабық моделін қою. 

2. Ең тиімді шешім қабылдауға арналған  потенциалдар әдісімен танысу, оны 

іс жүзінде қолдану. 

3. Әдістің алгоритмін талдау. 

4. Келтірілген мысалды талдау, жеке тапсырманы орындау және есептің 

шешімін талдау.  

5. Белгіленген мерзімде орындалған жұмыс бойынша есептің электрондық 

нұсқасын оқытушыға жіберу; z.kuralbaev@aues.kz  немесе zaufan@mail.ru. 

 Теориялық материалдар мен әдістемелік нұсқаулар.  Кез келген 

транспорт есебі жабық түрге келтірілуі тиіс.  Жабық транспорт есебі келесі 

түрде қойылады:   

                                                                        (1)          

  (2) 

  (3) 

  (4) 

.   (5) 

Бұл есепте (2)-(4) формулаларын қанағаттандыратын, мақсат 

функциясының (1) минимумына сәйкес болатын белгісіздердің  

мәндерін табу керек .  

 Есепті шешу прцесін келесі кестелер арқылы көрсетілсін. Төменде 

көрсетілген кестелердің саны әртүрлі болуы мүмкін; ол есептің  мәндеріне 

және алғашқы таяныш шешімді табуға арналған тәсілге байланысты болады.    

mailto:z.kuralbaev@aues.kz
mailto:zaufan@mail.ru
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Кестені дайындау. Есептің шешу процесін көрсететін кестенің жалпы 

түрі келесі түрде бейнеленеді: 

 

3 кесте  – Есептеулерді орындауға арналаған кестенің үлгісі   

Жүк 

берушінің 

потенциалы 

Жүк 

берушілер 

Жүк алушының потенциалы Жүк 

берушідегі 

жүк қоры 
   

.  .  . 
 

Жүк алушылар 

   

.  .  . 
 

  

    

 

   

 

   

 

.  .  .    

 
 

  

   

 

   

 

    

 

.  .  .    

 
 

  

   

 

   

 

   

 

.  .  .    

 
 

.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 

  

   

 

   

 

   

 

.  .  .    

 
 

Жүк алушылардың 

қажеттілігі 
   

.  .  . 
 

 

 

Кестеде келесі мәліметтер беерілген: 

-  жүк берушілердегі  жүк қорлары; 

- жүк алушылардың жүкке деген қажеттілігі; 

- әрбір жүк берушіден әрбір жүк алушыға жүктің бірлігін жеткізуге 

жұмсалынатын қаржы мөлшері; 

- жүк берушілер мен жүк алушылардың потенциалдары.   

Кесте   тор көзден тұрады немесе олардың саны белгісіздердің 

санына тең. Белгісіздерді табуға арналған теңдеулер саны .  Транспорт 

есебінің кез келген таяныш шешімінде нольге тең емес айнымалылар  

саны . Бұл дегеніміз кестенің толтырылған тор көздерінің саны   

 болатыны. 

 Алғашқы таяныш шешімді табу тәсілдері  өте көп болуы мүмкін, 

олардың ішінен ең көп пайдаланылатыны келесі тәсілдер: 

-  солтүстік-батыс тәсілі немесе кестенің жоғарғы оң жақтағы тор көзі;  

-  ең кіші элемент немесе ең арзан тасымалдау тәсілі.  

Анықталған шешімнің оптималь екендігін тексеру. Алғашқы таяныш 

шешім табылғаннан кейін оның оптималь екендігі тексеру үшін келесі 

амалдар орындалуы тиіс:   

10. Жүк берушілердің  және жүк алушылардың     , 

 потенциалдарын енгізу. 

20. Кестенің әрбір толтырылған тор көздері  үшін   

теңдеулер келесі формула бойынша құрастырылады:   

30.  Осы теңдеулер системасын шешу арқылы  потенциалдардың    

мен  мәндері анықталады.  
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40.  Кестенің толтырылмаған тор көздері ( ) үшін  келесі 

теңсіздіктердің орындалуы тексеріледі:         

 Егер осы оптималь шарттары орындалса, онда есепті шешу процесі 

тоқтатылады; ал егер орындалмаса – келесі шешімге өту керек болады.  

4. Бір шешімнен екінші шешімге өту. Егер оптималь шарт орындалмаса, 

онда келесі шешімге өту үшін келесі амалдар орындалады:  

10  Алдымен кестедегі толтырылмаған тор көздердің ( )   ішінен 

келесі өрнектің  мәні ең үлкені таңдалынады.  Осы тор көзге 

мүмкіншілігінше ең үлкен оң сан жазылады. Бұл жерде барлық тор 

көздердегі жазылған сандар   теріс болмауы және кестенің бағаналары 

мен жолдарында тепе-теңдік орындалуы  тиіс.    

20 Осыған байланысты барлық тор көздердегі сандарға өзгерістер 

енгізіледі. Сонымен, жаңа шешім анықталады.  

 Транспорт есебін шешудің потенциалдар әдісінің алгоритмінің барлық 

кезеңдері қарастырылды.  Егер берілген есептің моделі ашық болса, онда оны 

жабық түрге келтіру керек. Енді мысал қарастырылсын.  

  

4 кесте  -  Солтүстің-батыс тәсілі бойынша шешімді анықтау  

Жүк 

берушілер  

Жүк алушылар Жүк 

берушілердегі 

жүк қорлары 
В1 В2 В3 В4 В5 

A1 8  

 100 

2 

50 

8 

0 

3 

0 

6 

0 

 

150 

А2 2        

  0 

8  

60 

4 

90 

7 

90 

6 

0 

 

240 

А3 4 

0 

3 

0 

2 

0 

4 

10 

8 

130 

 

140 

Жүкке 

қажеттілік 

100 

 

110 90 100 130  530  

 

Осы тасымалдау жоспарын жүзеге асыруға жұмсалынатын қаржы 

мөлшері:      

 

 

5 кесте   – Ең арзан тәсілі бойынша анықталған шешім     

Жүк берушілер Жүк алушылар Жүк 

берушілердегі 

жүк қорлары   
В1 В2 В3 В4 В5 

А1 8 

 0 

2 

110 

8 

0 

3 

40 

6 

0 

 

150 

А2 2 

 100 

8  

0 

4 

10 

7 

0 

6 

130 

 

240 

А3 4 

0 

3 

0 

2 

80 

4 

60 

8 

0 

 

140 
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Жүкке қажеттілік 

 

100 

 

110 

 

90 

 

100 

 

130 

530 

    530 

 

Осы жоспарды жүзеге асыруға жұмсалынатын қаржы мөлшері: 

 
Солтүстік-батыс тәсілімен анықталған шешімнің оптималь екендігін 

тексеру: 

  

Осы теңдеулер системасының шешімі:  

=1;  

 Теңсіздіктердің орындалуын тексеру: 

 ,  

    

     

Солтүстік –батыс тәсілімен анықталған шешім оптималь болмады. 

 

6 кесте   –  Бірінші кестеге өзгерістер енгізу 

Жүк 

берушілер 

Жүк алушылар  Жүк 

берушілердегі 

жүк қорлары 
В1 В2 В3 В4 В5 

A1 8  

 100-  

2 

50+  

8 

0 

3 

0 

6 

0 

 

150 

А2 2        

 0+  

8  

60-  

4 

90 

7 

90 

6 

0 

 

240 

А3 4 

0 

3 

0 

2 

0 

4 

10 

8 

130 

 

140 

Жүкке 

қажеттілік 

100 

 

110 90 100 130   530  

 

Жаңа шешім үшін   

 
Осы есептің ары қарай жалғастырып, студент өз бетімен  оптималь 

шешімді табуы керек.  Сонымен бірге, студент ең арзан тәсілмен анықталған 

шешімнің оптималь екендігін де тексеруі тиіс.  

Бақылау сұрақтарына жауап берумен қатар, төменде берілген бір есепті 

өз бетімен шешуі тиіс.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Транспорт есебінің үйлесімді шешімдері қандай шарттарды 

қанағаттандырулары тиіс?  

2.  Айнымалы шамалар неге теріс мәндерді қабылдамайды?  

3.  Шектеулердегі теңдіктер нені білдіреді?   
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4.  Потенциалдар әдісінің ін атаңыз.   

5. Транспорт есебінің қандай моделіне потенциалдар әдісі қолданылады?  

6.   Алғашқа тасымалдау жоспарын табудың тәсілдерін атаңыз.   

7.   Бір шешімнен екіншісіне өту процесінің кезеңдерін атаңыз.  

8.  Егер транспорт есебінің ашық моделі берілсе, онда жабық модельге 

қалайша өтуге болады?   

 

Өз бетімен орындауға арналаған тапсырмалар:  

№ 1. )300;350;200(A = ; ( )110;150;190;130;270B= ;     

4127555935

2117234750

1627555024

=C . 

№ 2. )250;300;200(A = ; ;  

2321191726

2216201927

1823232020

C = . 

№ 3. A= (200; 250; 170); ( )150;110;160;90;140B= ;    

4540362746

3818272649

3525251940

C = . 

№ 4. )200;250;200(A = ; ( )150;110;160;90;190B= ;    

4540362746

3818272649

3525251940

C = . 

№ 5. A=(320; 210; 280); ( )145;195;200;140;170B= ;     

4139313037

3636261719

3028161422

C = . 

№ 6. )200;250;300(A = ; ( )135;135;120;150;210B= ;        

4110163

1791149

721384

C = . 

№ 7. A=(300; 330; 270); ( )200;150;220;170;210B= ;         

8512147

1021142

719123

=C . 

№ 8. )200;200;250(A = ; ( )140;160;100;130;120B= ;   

3932384235

3532262322

2931352726

C = . 

№ 9. )215;100;327;125(A = ; B =(300; 200; 250);                  

14261512

25251940

18272649

25251940

C = . 

№ 10. A=(600; 400; 350);  ( )275;275;450;200;200B= ;     

102469

8107137

126923

558113

C = .                                    
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Зертханалық жұмыс № 7. 

БЕЛГІСІЗДК ЖАҒДАЙДА ЖОБАЛАРДЫ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ  

 

Жұмыстың мақсаты: белгісіз жағдайда шешім қабылдау әдістері 

туралы мәліметтермен танысып, оларды пайдалануға машықтану. 

Жұмысты орындау тәртібі: 

1.  Белгісіздік жағдайда шешім қабылдауға байланысты есептердің 

қойылуының негізгі мәселелерімен танысу. 

2. Келтірілген мысалдарды талдау және қажетті есептеулерді орындау. 

3.  Есептеулер нәтижелерін талдау мен бақылау сұрақтарына жауап. 

4. Белгіленген мерзімде жұмыс бойынша есеп беру, есептің  электрондық 

нұсқасын  оқытушыға,  көрсетілген адреске жіберу керек: 

z.kuralbaev@aues.kz немесе zaufan@mail.ru 

 

Теориялық материалдар мен әдістемелік нұсқаулар.  Алдыңғы 

зертханалық жұмыстарда белгілі жағдайларда шешім қабылдау туралы 

есептер қарастырылған болатын. Ол есептерде барлық көрсеткіштер 

(параметрлер) туралы мәліметтер мен олардың арасындағы байланыстар 

белгілі деп есептелетін.      

Бірақ шынайы өмірде мұндай параметрлердің көпшілігі туралы ақпарат 

жеткіліксіз немесе мүлдем жоқ болуы мүмкін. Мысалы, қоғамда жиі 

кездесетін бәсекелестік, қарсыластық (конфликт), инфляция, проценттік 

ставкалардың өзгеруі, табиғи, техногендік немесе әлеуметтік процестер мен 

басқа әртүрлі оқиғалар алдын ала шешім қабылдауға қиындық туғызатыны 

белгілі. Аталынған оқиғалардың барлығы дерлік әртүрлі факторларға және 

кездейсоқ жағдайларға тәуелді. Осындай жағдайларда тиімді шешім 

қабылдау белгілі бір қиындықтарды туғызады. Осындай қиындықтарға 

қарамай, бәрібір шешім қабылдау қажет болады.  

Тәуекелге (risk-риск) деген қатынастар.  Белгісіздік жағдайда шешім 

қабылдауға белгілі дәрежеде әсер ететін фактордың бірі – шешім 

қабылдаушы тұлғаның  тәуекелге деген көзқарасы.  Кейбір тәуекелге баруға 

құмар  адамдардың ойынша, тәуекелге бару көбірек пайда табуға келтіреді 

деп есептейді. Ал басқа типке жататындар тәуекелге барудан бас тартып, 

тұрақты түрде ешбір қауіпсіз пайда табуды жақтайды. Сонымен бірге, одан 

басқа көзқарастағы адамдар да кездеседі.  Сондықтан шешім қабылдауда 

шешім қабылдаушы тұлғаның мінезі мен психологиясы, оның тәуекелге 

деген қатынасы белгілі бір роль атқаруы мүмкін.  

Мысал. Сіз Маңғыстау облысында мұнайдың жаңа кенішін игерумен 

айналысатын «ҚазМұнайГаз»  компаниясының акциясының әрбірін 20000 

теңгеге сатып алдыңыз делік. Егер компания жұмысы сәтті болса, онда сіздің 

акцияңыздың құны 20000 теңгеден  40000 теңгеге дейін өсетін болсын. Ал 

егер компания жұмысы тұралап қалса, онда акцияның құны 10000 теңгеге 

дейін төмендейді.  Сонымен, «ҚазМұнайГаз»  компаниясының акциясын 

сатып алу екі түрлі нәтижеге келтіруі мүмкін болады:  акция құны 40000 

mailto:z.kuralbaev@aues.kz
mailto:zaufan@mail.ru
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теңге немесе 10000 теңге. Оның үстіне ол нәтижелердің ықтималдықтары 

алдын ала белгісіз. Осыдан келесі есеп пайда болады: белгісіз жағдайда 

дұрыс шешім қабылдау туралы.   

Осындай проблеманы шешу үшін таңдау шарты ретінде тәуекелдің 

деңгейі  қарастырылады. Бұл жерде тәуекелдің сандық өлшемі туралы мәселе 

пайда болады, басқаша айтқанда, тәуекелді өлшеу керек болады.   

  Тәуекелдің өлшемі. Тәуекелдің өлшемін анықтау үшін белгілі бір 

амалдың мүмкін болатын нәтижелерінің әсерін және олардың 

ықтималдықтарын білу керек болады. Егер бірнеше альтернативтік 

жобалардан  таңдау қажет болса, онда тәуекелдің сандық көрсеткіші оларды 

салыстыруға мүмкіндік береді.    

Осыған байланысты келесі маңызды түсініктерді анықтап алу  қажет: 

-  тәуекелді өлшеу тәсілдерін; 

- мамандардың (сарапшылар, кеңесшілер және шешім қабылдаушы 

тұлғаның)  тәуекелге деген көзқарасын; 

-  тәуекелді деңгейін төмендетудің мүмкін әдістері мен тәсілдерін. 

 Нәтиженің ықтималдығы. Ықтималдық дегеніміз белгілі бір нәтижені 

алудың мүмкіншілігінің бағасы. Ықтималдықты әртүрлі бағалауға болады, 

мысалы, объективті және субъективті бағалау әдістерімен.  

Ықтималдықтар теориясынан белгілі,  объективті бағалау белгілі бір 

оқиғаның  пайда болу жиілігіне негізделген: 

 ,                                                                                            (1)             

мұндағы  оқиғаның пайда болуын тексеру немесе бақылау саны,   осы 

бақылауда  оқиғасының пайда болған саны. Теорияда бұл формула жақсы 

нәтижеге  жеткізуі үшін бақылау санының  көп болуы тиіс делінген.  

Сондықтан, тәуекелді объективті бағалау үшін статистикалық мәліметтердің 

толық түрде  (репрезентативті) болуы міндетті.    

Егер мұндай мәліметтер жеткіліксіз болса, онда субъективті әдістерді 

пайдалануға мәжбүр болады. Ол үшін шешім қабылдаушы тұлға өзінің 

тәжірибесіне, сарапшылар мен кеңесшілердің үсыныстарына сүйеніп, шешім 

қабылдайды.    

Тәуекелдің ықтималдығы оны бағалау мен деңгейін таңдау  екі түрлі 

критерийді анықтау үшін қолданылады. Ондай критерийлер ретінде орташа 

күтілетін мән және мүмкін болатын нәтиженің өзгеруі.   

Орташа күтілетін мән дегеніміз барлық мүмкін болатын нәтижелердің 

орташа мәні; мұнда әрбір мүмкіндіктің ықтималдығы оның осы есептеудегі 

салмағы болады. Сонымен, күтілетін мән белгілі бір  көрсеткіші  үшін 

келесі математикалық күтім формуласы арқылы анықталады:  

 

                                                    (2) 

 

мұндағы   – көрсеткіштің   мәнін қабылдаудың 

ықтималдығы немесе   .  
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 Көрсеткіштің  мүмкін болатын мәндерінің  жиыны толық 

деп саналады, сондықтан олардың пайда болуын оқиғалардың толық тобын 

құрайды деп есептеледі.  

Мүмкін болатын нәтиженің өзгеруі. Өзгеру орташа квадраттық ауытқу 

 деген параметрмен анықталады. Көпшілік жағдайда оның квадраты  немесе 

дисперсия қарастырылады: 

 = . 

 

1 тапсырма. Гидрогеологиялық зерттеу нәтижесінде өзеннің тасуының 

 түрлі жағдайы тіркелген болсын;   оның орташа деңгейінің мәндері 

келесі кестеде келтірілген:   

 

 (см) 35 38 42 48 56 60 69 75 80 

  1 3 5 6 8 9 11 12 15 

 

Мұндағы:  өзендегі судың деңгейі;   судың тасуының саны. 

Өзендегі судың деңгейінің орташа күтілетін  мәнін  және оның мүмкін 

болатын өзгеруін   анықтау керек. 

Алдымен орташа мән анықталады:   . 

Осы алынған сан мәні   математикалық күтімнің бағасы болып саналады 

  

Дисперсияны келесі формуламен анықтайды: 

   .  

Студент осында қажет болатын есептеулерді орындауы тиіс және 

қысқаша талдау жасауы керек.  

 

2 тапсырма. Инвестордың екі альтернативті жобаға қатысу 

мүмкіншілігі бар болсын. Ұсынылған жобалар туралы мәліметтер келесі 

кестеде келтірілген: 

 

Жоба Нәтиже 1 Нәтиже  2 

Ықтималдық Пайда  Ықтималдық Пайда 

Жоба1 0,5 100000 0,5 40000 

Жоба2 0,99 70200 0,01 50200 

 

Мұнда анықталуға тиіс мәліметтер: 

- күтілетін нәтижеден орташа ауытқуы; 

- әрбір жобаның тәуекелділігін анықтау; 

- нәтижелердің өзгеру деңгейін.  

Осыдан алынған нәтижелердің мәліметтері бойынша талдау жасап, ең 

аз тәуекелді қажет ететін жобаны таңдау керек.  

Тәуекелді төмендетудің әдістері мен тәсілдері. Шешімдер қабылдау 

теориясында  тәуекелді төмендетудің келесі тәсілдері ұсынылған: 
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- қызметті диверсификациялау; 

- сақтандыру; 

- қосымша ақпарат іздеу және пайдалану.   

Диверсификациялау. Тәуекелді өз қызметінде төмендету үшін компания 

немесе фирма оны кеңейтуге немесе жұмысын басқа салаға таратуға 

тырысады. Диверсификацияның негізіне жататыны өзіндегі ресурстар мен 

мүмкіншіліктерді бір бірімен байланыссыз қызметтерге бөлу.   

 

3 тапсырма. Жабдықтарды сатудан түсетін  пайданың кестесі берілген: 

 

Товарлар Ыстық жаз кезі Аязды қыс кезі 

Кондиционерлер 300000 теңге 100000 теңге 

Жылытқыштар 100000 теңге  300000 теңге 

 

Аязды қыс пен ыстық жаздың болуының ықтималдығы бірдей 0,5 

болсын делік.  Егер Сіз тек  жылытқыштарды сататын болсаңыз, онда  

түсетін пайда келесі болады:   

. 

Тура сондай пайда тек кондиционер ғана сататын болсаңызда. Егер 

диверсификация жасап, кондиционерлер мен жылытқыштарды бірдей 

мөлшерде сататын болсаңыз да сондай  теңге пайда түседі екен.      

Сұрақ: Сонда диверсификацияның қандай арықшылығы болады?  Соны 

түсіндіріңіз.    

Сақтандыру фирма немесе жеке тұлға үшін зиянды жағдай болғанда да, 

болмағанда да бірдей пайда көруге мүмкіндік жасайды. Тәуекелге бармайтын 

тұлғалар сақтандыруды өздері үшін ең тиімді деп санайды.   

 

4 тапсырма.  Белгілі бір тұлғаның  40000 теңгеге бағаланған дүниесі 

болсын делік. Табиғи құбылыстың кесірінен ол  10000 теңге мөлшерінде зиян 

шегуінің ықтималдығы 0,1 болсын. Осы тұлғаның екі түрлі жағдайдағы ісіне 

талдау жасаңыз. Қажетті мәліметтер келесі кестеде: 

 

Сақтандыру Табиғи құбылыс  

болды ( ) 

Табиғи құбылыс 

болмаған  ( ) 

Күтілетін 

жағдай 

Жасалынбаған 40000 теңге 50000 теңге 49000 теңге 

Жасалынған 49000 теңге 49000 теңге 49000 теңге 

 

Сұрақ:  Егер күтілетін жағдай бірдей болғанымен сақтандырудың 

пайдасы неде? Осыны түсіндіріңіз. 

Ақпараттың құндылығы. Егер қосымша ақпарат болса, онда тұтынушы 

дұрыс жорамал жасайды және тәуекелді төмендетеді.  

 

5 тапсырма. Ноутбуктар сататын фирма жаңа оқу жылының қарсаңында 

компьютер шығаратын компанияға тапсырыс береді.  Егер 100 ноутбукке 
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тапсырыс берілсе, онда әрбір ноутбук үшін  180000 теңге төленеді; ал егер 50 

ноутбук болса, онда әрқайсысына  200000 теңге жұмсау керек болады.   Егер  

ноутбук сатылмаса, онда оның жарты бағасына қайтарылып беріледі.  

Келесі мәліметтер берілсін: 100 ноутбуктің сатылу ықтималдығы мен  50 

ноутбуктің сатылуының ықтималдығы бірдей 0,5 болсын. Осы мәліметтер 

келесі кестеде келтірілген: 

 

Тапсырыс берілген 

ноутбук саны  

50 ноутбукті 

сату 

100 ноутбукті 

сату 

Күтілетін 

пайда 

50 5 млн. теңге 5 млн. теңге 5 млн. теңге 

100 1,5 млн. теңге 12 млн. теңге 6,75 млн. теңге  

 

Егер қосымша ақпарат болмаса, тәуекелге бармайтын шешім 

қабылдаушы тұлға 50 ноутбукке тапсырыс береді. Ал тәуекелге баратын 

тұлға 100 ноутбукке тапсырыс береді. Егер толық түрде ақпарат белгілі 

болса, онда ол  5 млн немесе  12 млн теңге пайда табады. Сонда күтілетін 

пайда   млн. теңге  болады. Сонымен, толық 

ақпараттың құны келесі түрде анықталады 8,5- 6,75 = 1,75 млн. теңге. 

Сұрақ:  Қосымша ақпараттың құны дегеніміз не болды? Осы келтірілген 

мысалда неліктен   пен тәуекелге барып  100 ноутбукке тапсырыс 

бергендегі  күтілетін пайда арасындағы айырма қосымша ақпараттың құны 

деп саналды?   

Шешім қабылдау. Жұмыс іздеп жүрген тұлғаның екі мүмкіншілігі бар 

болсын делік. Екеуінен алатын орта айлығы бірдей деп есептелсін.  Бірақ 

олардың  тұрақсыздығы немесе тәуекелдігі әртүрлі болсын. Бірінші жұмыс 

орнының екіншісіне қарағанда тәуекелдігі төмен. Бірақ екінші жұмыс 

орнында жақсы табыс табуға болатын мүмкіншілік бар. Бұл жерде жұмыс 

орнын таңдау тұлғаның психологиясына және оның тәуекелге деген 

көзқарасына байланысты болады.   

Сұрақ:  Сіз қандай шешім қабылдар едіңіз? 

 

Жалпы тапсырма:  Студент жоғарыда келтірілген бес тапсырма 

бойынша қажетті есептеулерді жасап,  өз бетімен талдау жасауы тиіс. Бұл 

берілген тапсырмалардағы сұрақтарға жауап пен оның сапасы студенттің өз 

бетімен ойлау және қажетті шешім қабылдауға мүмкіндігі мен қабілетін  

көрсетеді.   

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Белгісіз жағдайда шешім қабылдау туралы есептерге жататын есептерді 

атаңыз.  

2. Шешім қабылдауда белгісіздіктің пайда болуының себептері неде? 

3. Нәтиженің ықтималдығы қалай анықталады? 

4. Шешім қабылдауда тәуекел  нені білдіреді? 

5. Ауытқушылық  қалай бағаланады? 

6. Диверсификация не үшін қажет? 
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7. Белгісіздік жағдайларда неліктен тәуекелдік пайда болады?  

8. Тәуекел деңгейі қалай анықталады? 

9.  Шешім қабылдаушы тұлғаның тәуекелге деген қатынасының әсері қандай 

болады? 

10. Сіздің ойыңызша, тәуекелге барудың шешім қабылдаудағы ролі қандай?   

 

 

Зертханалық жұмыс № 8. 

ЖҰП ОЙЫН ЕСЕБІН ШЕШУ  

 

Жұмыстың мақсаты: белгісіздік жағдайда шешім қабылдау  есебінің 

моделі болатын жұп ойынының есебін шешудің  әдістрін игеру.  

Жұмысты орындау тәртібі: 

1. Жұмыстың тақырыбы бойынша теориялық материалдар мен 

әдістемелік нүсқаулармен танысу. 

2. Жұп ойын есебінің қойылуы және төлем матрицасын құрастыру 

тәсілі.   

3.  Жұп ойын есебін шешудің әдісі мен алгоритмін оқып, игеру.  

  

4. Жұп ойын есебін сызықтық программалау есебіне келтіру жолдары.   

5.  Берілген тапсырманы орындау және нәтижесін талдау.  

6.  Орындалған жұмыс бойынша есеп дайындау, оның электрондық 

нұсқасын оқытушыға жіберу; адрес:  z.kuralbaev@aues.kz  немесе  

zaufan@mail.ru. 

 

 Теориялық материалдар мен әдістемелік нұсқаулар.  Егер ойыншы 

саны екіге тең болса, онда жұп ойын қарастырылады. Егер бір ойыншының 

ұтысы екіншісінің ұтылысына тең болса, онда қосындысы нольге тең ойын   

деп аталады. Ойын теориясынан белгілі, мұндай ойындарды аралас 

стратегиялар арқылы шешеді.  

Төлем матрицасы.  Бірінші ойыншының  стратегиясы 

  , ал екіншісінің   стратегиясы  

болсын немесе шектелген ойын қарастырылсын. Ойын әрбір ойыншының 

жеке жүрістерінен тұратындықтан,  ойыншылардың келесі стратегиялар 

жұбы  ) қабылданғанда бірінші ойыншының ұтысы  болсын. 

Екіншісінің ұтылысы осыған тең болады.  

Егер осы  шамаларының барлығының мәндері белгілі болса, онда 

келесі төлем матрицасын құрастыруға болады: 

 

  

Бұл жерде келесі белгілеулер енгізілген: 
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 бірінші ойыншының   ) стратегиялар жұбы орындалғандағы 

ұтысы; 

 бірінші ойыншының стратегиялары; 

  екінші ойыншының стратегиялары; 

 бірінші ойыншының оптималь стратегиясы; 

  екінші ойыншының оптималь стратегиясы; 

 ойын құны. 

Мұндағы  және  векторларының әрбір компоненті ойыншылардың 

әрбір стратегияны пайдалану жиілігін көрсетеді. Сондықтан келесі шарттар 

орындалады: 

                                            (1) 

Сонда  ойын құны, ал   мен     

ойыншылардың оптималь стратегиялары болуы үшін келесі теңсіздіктердің 

орындалуы қажетті және жеткілікті болады: 

   (2) 

Ер нүктенің болуы. Енді ер нүктесінің берілген төлем матрицасында 

болуы тексерілсін. Ол үшін матрицаның әрбір жолының ең кіші элементтері 

мен әрбір бағанасының ең үлкен элементтері анықталуы керек. Осыдан кейін 

ойын құнының төменгі    және жоғарғы   құндары анықталады: 
  

Ескерту. Ойын құнының мәні тек оң  болады деп саналады. 

Егер оның мәні теріс болса, онда төлем матрицасының барлық элементтеріне 

бірдей оң тұрақты санды қосу арқылы осы шарттың орындалуын қамтамасыз 

етеді. Мұндай амалдар есептің шешіміне әсерін тигібейді.   

Келесі амал орындалсын:  (2) формуласындағы бірінші теңсіздікті ойын 

құнына    бөлу керек; нәтижесінде келесі теңсіздік алынады: 

                                                       (3) 

Келесі белгілеуді  енгізу арқылы  осы теңсіздіктен  (3)  келесі 

формуланы алуға болады: 

                      (4) 

Жоғарыда келесі теңдік көрсетілген болатын  
  

сондықтан  келесі теңдеуді жазуға болады: 

                                                                                              (5) 

Сызықтық программалау есебі. Бірінші ойынша барынша үлкен ұтыс 

алуға тырысады, сондықтан  шамасының мәні минимум болуы тиіс.  Осыдан 

бірінші ойыншының оптималь стртаегиясын табу келесі функцияның 

минимум мәнін іздеуге келтіреді  

                                                           (6) 

Бұл функцияның  аргументтері келесі шектеулерді (теңсіздіктерді)  

қанағаттандыруы тиіс:  
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                        (7) 

Сонымен, сызықтық программалау есебі келесі түрде анықталды: 

теңсіздіктерді   (7) қанағаттандыратын, мақсат функциясының (6) минимум 

мәніне сәйкес болатын белгісіздердің    мәндерін табу керек.   

Сызықтық программалаудың қосжоқты есебі. Бірінші ойыншы үшін 

қарастырылған есепке ұқсас екінші ойыншы үшін де есепті құрастыруға 

болады.  Ол есеп келесі түрде анықталады: 

                                                                         (8) 

                      (9) 

Осы формулаларды құрастыруды студент өз бетімен орындаған жөн. 

Сонымен, ойын есебінің орнына қосжақтылық құрайтын екі сызықтық 

программалау есебі алында.  

Енді келесі практикалық есептерді орындау керек.  

 

Өз бетімен орындауға арналған тапсырмалар: 

№1. Ойыншы   келесі сандар 1,2,3 жиынынан,  ал ойыншы    келесі 

сандар 1,2,3,4 жиынынан белгілі бір санды таңдайды. Егер олардың 

қосындысы жұп сан болса, онда  ойыншы ұтады, ал тақ сан болса, онда   

ұтады. Ойыншы  қандай санды таңдауы керек? 

№.2.  Келесі төлем матрицасы берілген: 

 
Ойынның төменгі және жоғарғы құнын табу керек.  

 № 3. Екі ойыншы A және B келесі ойынға қатысады. Ойыншы  A 

келесі санндардың 3, 7, 8  біреуін жазады, ал  B келесілердің 4, 5 біреуін 

жазады. Егер олардың қосындысы жұп болса, онда A ұтады.  Егер  қосынды 

тақ болса, онда B ұтады (немесе A ұтылады).  Төлем матрицасын құрастыру 

керек және оптимальшешімді табу керек.  

№ 4.  Екі ойыншы бір бірінен тәуелсіз  1-ден  5-ке дейінгі сандардан бір 

саннан таңдайды.  Егер таңдалынған сандардың қосындысы тақ болса, онда 

ойыншы  B  екінші ойыншыға  A  белгілі бір мөлшерде ақша төлейді, ал жұп 

болса, онда  A төлейді.. 

№5. Келесі төлем матрицасы болатын ойынды сызықтық программалау 

есебіне келтіріп, шешу керек: 

 

 
   

 

2 -3 1 

 

-3 4 -5 

 

4 -5 6 

 

         Бақылау сұрақтары: 

1.Ғалымдар мен мамандар ойынды неліктен бәсекелестіктің моделі ретінде 

қарастырады?  

2. Ойыншы стратегиясы деген не? 
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3.  Төлем матрицасы деген не? 

4.  Қандай стратегия оптималь болады? 

5.  Қандай ойындар шексіз және шектелген болады? 

6.  Қандай ойын жұп және қосындысы нольге  тең ойын деп аталады? 

7.  Қосындысы нольге тең ойыннның  ұтысы қаншаға тең болады?  

8.  Оңтайландыру есептеріндегі ер нүктесінің ролі қандай? 

9.  Ойын теориясының есебінен сызықтық программалау есебіне өтудің 

шарттары қандай? 

10. Сіздің ойңызша, шешім қабылдауда көптік ойын моделін пайдалануға 

болады ма?  

 

 

Зертханалық жұмыс №9. 

ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ЕСЕПТІ СТАТИСТИКАЛЫҚ  

ӘДІСПЕН ШЕШУ 

 

 Жұмыстың мақсаты: шешім қабылдау туралы есепті шешудің 

статистикалық әдісінің алгоритмімен танысу және пайдалану. 

Жұмыстың орындалу тәртібі: 

1.  Теориялық материалдар мен әдістемелік нұсқаулармен танысу.  

2.  Есепті шешудің әдісі мен алгоритмімен танысу және пайдалану. 

3.  Ойыншының стратегиялар  мен тәуекелдер матрицасын құрастыру;  

4.   Мысалдарды талдау. 

5.   Оптималь стратегияны табуға арналаған критерийлерді пайдалану.  

6.  Орындалған жұмыстың нәтижесі бойынша есеп дайындау және оның 

электрондық нұсқасын оқытушыға белгіленген мерзімде келесі адрес 

бойынша жіберу: z.kuralbaev@aues.kz  немесе  zaufan@mail.ru. 

 

Теориялық материалдар мен әдістемелік нұсқаулар. Ойыншы оптималь 

шешім қабылдау үшін әртүрлі критерийлерді пайдаланады.  

10. Ықтималдық шарттар белгілі болғандағы критерий. Бұл жағдайда 

«табиғаттың» әрбір жағдайының ықтималдығы белгілі болсын:    

                    

«Табиғаттың» стратегиялары оқиғалардың толық тобын құрайтын 

болғандықтан олардың ықтималдықтарының қосындысының бірге тең 

болатыны белгілі: 
                                                                                             

Мұндай жағдайда тиімді шешім қабылдаудың  көрсеткіші ретінде 

ұтыстың математикалық күтімі қарастырылады. Ол келесі қосынды түрінде 

анықталады: 

                                      

Ықтималдар теориясынан белгілі,  математикалық күтім  

дегеніміз төлем кестесінің ші жолының орташа ұтысын көрсетеді. Осы 

математикалық күтімдердің ішінен ең үлкені таңдалынады. Сонымен, 

белгісіз жағдайда шешім қабылдау туралы есеп белгілі жағдайда шешім 
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қабылдау туралы есепке келтірілді.  Бұл жерде еске алатын жағдай – 

оптималь шешім орташа мәнді білдіреді.  

Енді «табиғаттың» стратегияларының пайда болуының ықтималдықтары 

белгілі болған жағдайдағы мысал қарастырылсын делік.  Барлық қажетті 

мәліметтер келесі кестеде берілген:   

 

8 кесте  – Ойыншы мен «табиғатың» стратегияларының матрицасы   

Ойыншының 

стратегиялары  

«Табиғаттың» стратегиялары 
 

    

 

2 4 7 8 6,2 

 

3 8 5 4 5,1 

 

5 6 8 2 5,5 

 

0,1 0,2 0,4 0,3  

 

Кестенің төменгі жолында «табиғаттың» стратегияларының 

ықтималдықтары берілген. Кестенің соңғы бағанасында орташа ұтыстардың 

мәндері көрсетілген .  Бұл кестеде математикалық күтімнің ең үлкен 

мәні бірінші жолда орналасқан. Ол дегеніміз  стратегиясының оптималь 

болатындығы.   

Ескерту. Оптималь стратегияны таңдау және оптималь шешім қабылдау 

үшін ойыншы үшін тәуекелдің минимум болуы тиіс:   

        

Максимум ұтыс беретін стратегияның  орташа минимум тәуекел 

болатын стратегиямен бірдей болатынын көрсетуге болады.   

Белгісіз жағдайда шешім қабылдауда оптималь стратегияны анықтауға 

арналаған басқа критерийлер қарастырылсын.  

 

20. Вальда критерийі  бойынша, А ойыншы үшін оптималь стратегия 

таңдау ең аз ұтыстың максимум болуы. Басқаша айтқанда, кез келген ұтысқа 

жеткізетін стратегия бойынша ұтыс максминнен кем болмауы тиіс :  

  для всех     

Егер бұл критерий таңдалынатын болса, онда таңдалынатын стратегия 

бойынша ең нашар жағдайда ұтыс максимум болуы тиіс.  

 

30. Сэвидж критерийі  қарастырылатын болса, онда  оптималь 

стратегияны таңдау үшін  тәуекел үлкен болған жағдайда немесе аса 

ыңғайсыз жағдайда тәуекел минимум болуы тиіс: 

  для всех     

Мұндай жағдайда кез келген тәсілді пайдаланып, үлкен тәуекелге 

бармауы керек.   

 

40. Гурвиц  критерийі  келесі түрде жазылады: 
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Бұл формула барлық    мәндері үшін 

орындалады.  Мұндағы   – мәндері келесі аралықта [0;1] орналасқан 

коэффициент. Егер   = 1 болса, онда бұл  критерий Вальда критерийіне 

айналады, ал  егер   = 0 болса, онда  «өте оптимизм» критерийі деп аталады. 

Мысал. Жоғарыда 1-кестеде берілген ұтыстар матрицасы 

қарастырылсын.  Есептің оптималь шешімі немесе оптималь стратегиясы 

анықталуы керек. Ол үшін  Вальд, Сэвидж және Гурвиц критерийлері 

пайдаланылсын.  

Мысалды шешу.  Вальд критерийі бойынша матрицаның әрбір жолынан 

ең кіші ұтыс алынады. 

 

9 кесте  – Жолдардың ең кіші элементтерін табу 

Ойыншы 

стратегиясы 

«Табиғат» стратегиясы 
 

    

 

2 4 7 8 2 

 

3 8 5 4 3 

 

5 6 8 2 2 

 

Ең үлкен элемент екінші жолда орналасқан, ол 3. Ол дегеніміз Вальд 

критерийі бойынша   стратегиясы оптималь болады.  

Сэвидж критерийі бойынша алдымен тәуекелдер матрицасы 

қарастырылады. Бұл кестеге әрбір жолдағы тәуекелдің максимум мәнін 

жазуға арналған бағана қосылады.  

 

10 кесте  – Тәуекелдің максимум мәндерін табу 

Ойыншы 

стратегиясы  

 «Табиғат» стратегиясы 
 

    

 

3 4 1 0 4 

 

2 0 3 4 4 

 

0 2 0 6 6 

 

Бұл жерде екі жолда бірдей 4-ке тең   бар екен.  Сондықтан Сэвидж 

кртиерийі бойынша   және   стратегиялары оптималь деп саналады.  

Гурвиц критерийі. Жоғарыда айтылғандай,  болсын делік.  

Кестеге үш бағана қосылады.  Олардың біріншісіне  -дің ең кіші, екінші 

бағанаға    -дің ең кіші элементі, ал үшінші бағанаға келсі формуламен 

анықталған шама жазылады:    . 

 

11 кесте   –  Орташа салыстырма бағаларды анықтау 

Ойыншы 

стратегиясы 

 «Табиғат» стратегиясы 
   

    

 

2 4 7 8 2 8 3,8 

 

3 8 5 4 3 8 4,5 

 

5 6 8 2 2 8 3,8 
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Мұнда максимум мән =4,5 бір жағдайда кездеседі; сондықтан Гурвиц 

критерийі бойынша оптималь стратегия     болады.  

Енді келесі тапсырмаларды орындау керек. 

 

Өз бетімен орындауға арналған тапсырмалар: 

№1.   

Ойыншы 

стратегиясы 

«Табиғат» стратегиясы 
 

    

 

3 4 5 5  

 

4 7 7 3  

 

5 8 9 2  

 

0,1 0,3 0,4 0,2  

№2.  

Ойыншы 

стратегиясы 

«Табиғат» стратегиясы 
 

    

 

5 2 3 6  

 

4 6 5 2  

 

3 4 9 5  

 

0,2 0,3 0,4 0,1  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Жағдайлардың ықтималдықтары белгілі жағдайда шешім қаылдауда 

қандай критерий қолданылады? 

2.  Орташа минимум тәуекел деген не, ол қалай анықталады?  

3. Тәуекелдің минимумының математикалық күтімі деген не?. 

4.  Вальд критерийі бойынша қандай стратегия таңдалынады? 

5. Вальд  және Сэвидж критерийлерінің айырмашылықтары неде? 

6. Гурвиц критерийінде  𝞴 параметрінің мәні қалай таңдалынады ? 

7.  Әртүрлі критерийді пайдаланғанда алынатын нәтиже неліктен әртүрлі 

болады?  

8. Гурвиц критерийін пайдаланғанда орташа бағалау қалай анықталады? 

9.  Сіздің ойыңызша, жоғарыда келтірілген критерийлердің қайсыс ұнайды.   

10. Егер критерийлер бойынша әртүрлі нәтиже алынса, онда  шешім 

қабылдаушы тұлға қандай шешімге тоқталуы керек? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ  

Негізгі: 

1. Петровский А.Б. Теория принятия  решений. Учебник. – М.: 

Издательский цнтр «Академия», 2009.- 398 с. 

2. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие. –М.: 

Издателство «Март», 2004. - 655 с. 

3.   Голубева Н.В. Математическое моделирование систем и процессов: 

Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань», 2013.- 192 с. 

4. Зарубин В.С. Моделирование: учебное пособие для студентов 

высшего  профессионального  образования.-  М.:  Издательский центр 

«Академия», 2013. -336 с. 

5. .Куралбаев З.К. Методы оптимизации и алгоритмы реализующие их. 

Учебное пособие.- Алматы: АУЭС. – «АкШагыл», 2019. -278 с 

Қосымша: 

6.  Васин А.А. Исследование операций: Учебное пособие для вузов.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 464 с. 

7. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М., «Советское радио», 1972. 

- 552 с. 

8. Акулич И.Л. Математичское программирование в примерах и задачах. 

Учебное пособие . – М.: Высшая школа, 1986. – 319 с. 

9. http://www.aup.ru/books/m157/3_2.htm. 

10. http://www.ref.by/refs/99/34125/1.html. 

11. http://math.nsc.ru/LBRT/k5/or.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m157/3_2.htm
http://www.ref.by/refs/99/34125/1.html
http://math.nsc.ru/LBRT/k5/or.html


46 

 

МАЗМҰНЫ 

 

№ Аттары Беттер 

1 Кіріспе 3 

2 Зертханалық жұмыс №1. Жобаларды талдаудың 

инструменттері  

4 

3   Зертханалық жұмыс № 2.  Несиені қайтару қызметін 

атқаратын  есептеулер әдістері   

8 

4 Зертханалық жұмыс №  3. Жобаны талдауда шешім қабылдау 

критерийлері  

12 

5 Зертханалық жұмыс № 4.  Шешім қабылдауда симплекс әдісін 

пайдалану 

18 

6 Зертханалық жұмыс № 5.  Шешім қабылдауда жасанды базис 

әдісін пайдалану  

24 

7 Зертханалық жұмыс № 6. Транспорт есебін шешуде шешім 

қабылдау үшін  потенциалдар әдісін пайдалану  

28 

8 Зертханалық жұмыс № 7. Белгісіздік жағдайда жобаларды 

бағалау әдістері  

33 

9 Зертханалық жұмыс № 8.  Жұп ойын есебін шешу 38 

10 Зертханалық жұмыс № 9.  Шешім қабылдау туралы есепті 

статистикалық  әдіспен шешу  

41 

11  Әдебиет тізімі 45 
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