
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» 

курс V 

Спеціальність: 111 Математика 

 

Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 20 балів – письмова відповідь, 20 балів 

– розв’язання задач 

Перелік допоміжних матеріалів: таблиці статистичних критеріїв  

 

Орієнтований перелік питань: 

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. 

5. Класифікація математичних моделей. Різні підходи до класифікації 

моделей. Класифікаційні ознаки. 

6. Динамічні та статичні моделі. 

7. Детерміновані та стохастичні моделі. 

8. Неперервні, дискретні та дискретно-неперервні моделі. 

9. Лінійні та нелінійні моделі. 

10. Аналітичні та імітаційні моделі. 



11. Модель Леонтьєва: опишіть суть моделі та проілюструйте на прикладі. 

12. Наведіть приклади математичних моделей на основі звичайних 

диференціальних рівнянь. Що таке автономні і неавтономні системи? 

13. Математична модель гармонічних коливань. Явище резонансу. 

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

характеристика, приклади. 

15. Що таке умовний екстремум? Метод множників Лагранжа в 

оптимізаційних задачах: опишіть суть методу та проілюструйте його 

застосування на прикладі. 

16. Історія виникнення, розвитку системних ідей і становлення системного 

підходу. 

17. Основні поняття теорії систем і системного аналізу. 

18. Системний аналіз і його місце серед інших наукових напрямків. 

19. Основні завдання й принципи теорії систем і системного аналізу. 

20. Властивості систем, класифікація систем. 

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

22. Критерій Лапласа прийняття рішення в умовах невизначеності. 

23. Критерій Вальда прийняття рішення в умовах невизначеності. 

24. Критерій Севіджа прийняття рішення в умовах невизначеності. 

25. Критерій Гурвіца прийняття рішення в умовах невизначеності. 

26. Критерій Байєса прийняття рішення в умовах невизначеності. 

27. Критерій мінімуму середнього ризику прийняття рішення в умовах 

невизначеності. 

28. Критерій Ходжеса-Лемана прийняття рішення в умовах 

невизначеності. 

29. Основні поняття класичний підходу до оцінювання ризику. 

30.  Основні поняття неокласичного підходу до оцінювання ризику. 

31.  Сутність SWAT – аналізу, SWAT – аналіз за допомогою експертного 

оцінювання. 

32. Основні поняття СVP – аналізу. 



33.  Сутність структурного аналізу. 

34. Сутність аналізу управління витратами (метод мінімальної та 

максимальної точок, метод найменших квадратів). 

35. Аналіз управління запасами. 

36. Сутність і зміст соціально-економічного прогнозування (основні 

поняття, види, принципи прогнозування). 

37. Помилки пронозу. 

38. Перевірка стаціонарності часових рядів (критерій Стьюдента). 

39. Перевірка стаціонарності часових рядів (критерії Фішера). 

40. Перевірка стаціонарності часових рядів (критерії серій). 

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

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

43. Прості методи прогнозування (екстраполяція на основі середньої, 

інтерполяційний багаточлен Лагранжа, метод двох крайніх точок, 

метод середніх групових точок). 

44. Сутність прогнозування на основі показників динаміки. 

45. Сутність прогнозування на основі кривих зростання. 

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

47. Експоненційне згладжування. 

48. Точність прогнозування. 

 

 

Екзаменатори Астаф’єва М.М. 

Прошкін В.В. 

Завідувач кафедри Литвин О.С. 


