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друге (теоретичне) питання, 10 балів – третє (практичне) завдання, 10 

балів – четверте (практичне) завдання. 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

Основи математичного моделювання 

1. Що таке модель і моделювання? Що таке математична модель і 

математичне моделювання? 

2. Яка мета математичного моделювання? Місце математичного 

моделювання серед інших методів пізнання. 

3. Основні властивості математичної моделі. 

4. Етапи побудови математичної моделі. 

6. Класифікація математичних моделей. Різні підходи до класифікації 

моделей. Класифікаційні ознаки. 

7. Динамічні та статичні моделі. 

8. Детерміновані та стохастичні моделі. 

9. Неперервні, дискретні та дискретно-неперервні моделі. 

10. Лінійні та нелінійні моделі. 

11. Аналітичні та імітаційні моделі. 

12. Модель Леонтьєва: опишіть суть моделі та проілюструйте на 

прикладі. 

13. Наведіть приклади математичних моделей на основі звичайних 

диференціальних рівнянь. Що таке автономні і неавтономні системи? 

14. Математична модель гармонічних коливань. Явище резонансу. 

15. Оптимізаційні задачі на найбільше (найменше значення): загальна 

характеристика, приклади. 

16. Що таке умовний екстремум? Метод множників Лагранжа в 

оптимізаційних задачах: опишіть суть методу та проілюструйте його 

застосування на прикладі. 

Системний аналіз 

1. Охарактеризуйте основні етапи виникнення і розвитку теорії систем. 

2. Який вклад у становлення системних ідей внесла філософія? 

3. Дайте характеристику основним джерелам системних уявлень. 



4. Хто є основоположником загальної теорії систем. Які його основні 

ідеї? 

5. Які етапи свого розвитку пройшла теорія систем? 

6. Перелічіть основні завдання теорії систем і системного аналізу. 

7. Назвіть основні принципи системного аналізу. 

8. Сформулюйте визначення системи. Назвіть основні властивості 

систем. 

9. Які основні ознаки системи? 

10. Критерій Лапласа прийняття рішення в умовах невизначеності. 

11. Критерій Вальда прийняття рішення в умовах невизначеності. 

12. Критерій Севіджа прийняття рішення в умовах невизначеності. 

13. Критерій Гурвіца прийняття рішення в умовах невизначеності. 

14. Критерій Байєса прийняття рішення в умовах невизначеності. 

15. Критерій мінімуму середнього ризику прийняття рішення в умовах 

невизначеності. 

16. Критерій Ходжеса-Лемана прийняття рішення в умовах 

невизначеності. 

17. Алгоритм прийняття рішень за допомогою «дерева рішень». 

18. Основні поняття класичний підходу до оцінювання ризику. 

19.  Основні поняття неокласичного підходу до оцінювання ризику. 

20.  Сутність SWAT – аналізу, проведення SWAT – аналізу за допомогою 

експертного оцінювання. 

21. Визначення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз за 

допомогою експертного оцінювання. 

22. Сутність графічного методу розв’язання задачі лінійного 

програмування. 

23. Сутність симплексного методу розв’язання задачі лінійного 

програмування. 

Прогнозування 

1. Класифікація прогнозів. 

2. Принципи прогнозування. 

3. Помилки пронозу. 

4. Перевірка стаціонарності часових рядів (критерій Стьюдента). 

5. Перевірка стаціонарності часових рядів (критерії Фішера). 

6. Перевірка стаціонарності часових рядів (критерії серій). 

7. Перевірка стаціонарності часових рядів (критерій Фостера – Стюарта). 

8. Перевірка часового ряду на аномальність (критерій Ірвіна). 

9. Прості методи прогнозування (екстраполяція на основі середньої, 

інтерполяційний багаточлен Лагранжа). 

10. Прості методи прогнозування (метод двох крайніх точок, метод 

середніх групових точок). 

11. Сутність прогнозування на основі показників динаміки. 

12. Сутність прогнозування на основі кривих зростання. 

13. Прогнозування за допомогою ковзних середніх (просте та зважене). 



14. Експоненційне згладжування. 

15. Розрахунок довірчого інтервалу прогнозу. 

16. Оцінювання адекватності моделі. 

17. Характеристики точності моделі. 

 

 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Розкрийте алгоритм прийняття рішень за допомогою «дерева рішень». 

2. Поясніть сутність простих методів прогнозування (екстраполяція на основі 

середньої, інтерполяційний багаточлен Лагранжа). 

3. Опишіть суть Модель Леонтьєва та проілюструйте на прикладі розв’язання 

такої задачі: «У таблиці наведені дані про виконання балансу за звітний період 

(в ум. гр. од.). 

Галузь 
Споживання Кінцевий 

продукт 

Валовий 

випуск 
1 2 

Виробництво 
1 100 160 240 500 

2 275 40 85 400 

4. Відомо 5 станів економічної системи та 4 альтернативи (витрати). 

Використовуючи критерій Лапласа визначте оптимальну альтернативу. 

 S1 S2 S3 S4 S5 

A1 25 15 37 24 15 

A2 9 9 11 8 23 

A3 12 32 16 24 13 

A4 30 18 9 12 45 
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