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Форма проведення тести (20 завдань) 

Тривалість проведення 00 год. 45 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 2 бали –за кожну правильну відповідь 

 

Орієнтований перелік запитань: 

1. Які існують методи наукового пізнання? Їх переваги чи недоліки у зв’язку з 

дослідженням економічних процесів. 

2. Що ви розумієте під економіко-математичною моделлю? 

3. У чому відмінність між функціональною та статистичною залежністю 

випадкових величин? Навести приклади статистичної (кореляційної) 

залежності. 

4. Регресійне рівняння: загальний вигляд, означення, поняття «випадкової 

(стохастичної) складової». 

5.  Етапи побудови регресійної моделі (рівняння). 

6. Специфікація: означення, суть процесу; кореляційне поле. 

7. Параметризація: означення, суть процесу. 

8. Яким чином ми проводимо аналіз якості отриманого рівняння (перевірка 

адекватності). 



9. Критерій Фішера та критерій Стьюдента: їх призначення та особливості 

використання. 

10. Парна лінійна регресія: загальний вигляд (теоретична та емпірична форми). 

Поняття «оцінки коефіцієнтів» 

11. Записати загальний вигляд кореляційної залежності, якщо випадкова величина У 

залежить від кількох факторних змінних. 

12. Яким основним ознакам повинні задовольняти факторні змінні, які входять до 

досліджуваної моделі? 

13. Яка відмінність між коефіцієнтом кореляції R  і коефіцієнтом детермінації 2R ? 

14. В чому суть явища мультиколінеарності? Яка його відмінність від ефекту 

каталізу? 

15. Які ви знаєте способи визначення мультиколінеарності? Який з них є найбільш 

вживаним? 

16. При порушенні якої умови виникає явище гетероскедастичності? 

17. Назвати методи виявлення гетероскедастичності і особливості застосування 

кожного методу.  

18. Що означає поняття автокореляції залишків? 

19. Які причини виникнення автокореляції? 

20. Які Ви знаєте критерії для визначення наявності автокореляції? 

Охарактеризуйте кожен з них. 

21. Яка економіко-математична модель називається оптимізаційною? В чому її 

особливості? 

22. В чому полягає суть терміну «математичне програмування» з точки зору 

математичного моделювання? 

23.  Сформулювати типову постановку задачі математичного програмування. 

24. Що є предметом та об’єктом математичного програмування? 

25. Що ми розуміємо під методами лінійного програмування? 

26. Сформулювати загальну задачу ЛП. 

27. Сформулювати основну (канонічну) задачу ЛП. 



28.  В чому полягають відмінності між загальною, основною та стандартною 

задачами ЛП? 

29. Навести типові приклади задач лінійного програмування.  

30. Які ви знаєте методи вирішення задач лінійного програмування? Їх переваги та 

недоліки. 

 

 

Екзаменатор Семеняка С.О. 

Завідувач кафедри  Литвин О.С. 

 


