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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Державний екзамен ставить за мету комплексну перевірку 

теоретичних та практичних навичок студентів із професійно-

орієнтованих дисциплін за фахом: «Економічна кібернетика», 

«Дослідження операцій», «Моделювання економіки», «Прогнозування 

соціально-економічних процесів». 

Це завершальний етап атестації випускників освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр», який має підтвердити: 

 рівень теоретичної та практичної підготовки, відповідністьвимогам 

освітньо-кваліфікаційноїхарактеристики бакалавра; 

 вміннястудентівоперуватизнаннями,отриманимизкомплексу 

дисциплін за фахом. 

Програмний матеріал подано в теоретичних питаннях і практичних 

завданнях на основі міжпредметних зв’язків. 

Комплекс питань з дисципліни «Економічна кібернетика» 

передбачає фундаментальну математичну та комп’ютерну підготовку, що 

дозволяє використовувати математичне й комп’ютерне моделювання для 

управління економічними системами, а також стосується методики 

використання інструментарію для роботи фахівців-управлінців, 

працівників банківських, страхових та кредитних установ – тобто осіб, 

що приймають рішення на основі всебічного аналізу та прогнозування 

фінансових та соціальних процесів, визначають стратегії діяльності фірм, 

здійснюють прогностичні дослідження на замовлення державних установ 

та організацій, працюють в аналітичних відділах організацій. 

Питання з навчальної дисципліни «Дослідження 

операцій»відображають способи і методи оптимізації складних 

економіко-організаційних структур і функціонування великих 

організаційно-управлінських систем, незалежно від їх суспільно-

економічного призначення. Прикладом таких систем можуть бути: 

економіка в цілому, окремі її галузі, фінансові та банківські організації, 

великі підприємства, системи охорони здоров’я, освіти тощо.  

Перелік питань із дисципліни «Моделювання економіки» охоплює 

вивчення сутності, особливостей та принципів методів математичного 

моделювання; основних підходів щодо математичного моделювання 

економіки; процес побудови та перевірки адекватності економіко-

математичних моделей; вміння застосувати методологію, методику та 

інструментарій економіко-математичного моделювання в теоретичних 

дослідженнях та в практичній діяльності. 
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Тематика питань з дисципліни «Прогнозування соціально-

економічних процесів» передбачає вивчення теоретичних основ та 

практичних способів побудови економічних прогнозів, які покликані 

виявити загальні перспективи й тенденції організаційно-структурного 

розвитку масових явищ і процесів, що перебувають у неперервному русі, 

зміні, розвитку.Йдеться про національну економіку в цілому, галузі 

економіки, регіони, суспільно значимі сфери діяльності, науково-

технічний прогрес і обумовлені під його впливом соціально-економічні 

зміни в структурі виробництва, інновації й інвестиції, динаміку 

ринкового середовища, макроекономічну ситуацію, зміну економічних 

параметрів розвитку національної економіки під впливом різних 

факторів. 

Вивчення перелічених дисциплін має за мету набуття теоретичних 

знань і практичних навичок, необхідних фахівцю для самостійної роботи 

в державних податкових, фінансових органах, органах контрольно-

ревізійної служби, бюджетних установах та на підприємствах різних 

організаційно-правових форм і форм власності, вміння правильно 

застосовувати набуті знання в практичній роботі. 

Вказані дисципліни забезпечені навчально-методичним 

комплексом, що складається з лекцій, планів лабораторних та 

семінарських занять, завдань для самостійних та індивідуальних робіт, 

тестових та інших завдань контролю знань студентів. 

На базі навчально-методичного забезпечення розроблено: 

 питання для комплексного державного екзамену; 

 перелік рекомендованоїлітератури; 

 організаційно-методичні рекомендації щодо проведення 

комплексного державного екзамену та оцінювання знань студентів; 

 методичні рекомендації студентам для підготовки додержавного 

екзамену. 

Студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, мають 

екзаменаційні оцінки з усіх дисциплін, допускаються до здачі 

державного екзамену, який проводиться у письмовому вигляді і 

результати якого зберігаються на випускаючій кафедрі. 

За результатами екзамену студенти отримають кваліфікацію 

бакалавра. Присвоєння кваліфікації здійснює Державна екзаменаційна 

комісія, порядок роботи і функції якої визначаються згідно з 

рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ТА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Комплексний державний екзамен передбачає перевірку знань, 

умінь та навичок з чотирьох дисциплін шляхом виконання тестових, 

теоретичних і практичних завдань. 

Державний екзамен проводиться в усно-письмовій формі, що 

забезпечує високий рівень об’єктивності оцінювання, а також сприяє 

логічному мисленню, цілеспрямованості та зосередженості студентів на 

глибокому розумінні суті питань, обдумуванні варіантів вирішення та 

побудови відповіді.  

Державний комплексний екзамен проводиться на основі 

екзаменаційного білету, який передбачає перевірку теоретичних знань та 

практичних навичок з перелічених вище дисциплін.  

Виконання екзаменаційного завдання оцінюється за 100-бальною 

шкалою. В пакет входить 26 білетів. Кожен екзаменаційний білет 

складається із завдань трьох рівнів складності з кожної дисципліни.  

Перший рівень (письмовий) – це тестові завдання. Студентам 

пропонуються 20 питань та варіанти відповіді до кожного. Для 

отримання максимальної оцінки студенти повинні вказати всі правильні 

відповіді. Максимальна оцінка за завдання першого рівня – 30 балів (по 

1,5 бала за правильну і повну відповідь на кожне питання).  

Другий рівень (письмовий)включає 10 теоретичних питань, на які 

потрібно дати коротку відповідь (дати визначення основних понять, 

продовжити вираз тощо). Завдання другого рівня оцінюються в 30 балів 

(по 3 бали за кожне завдання). 

Третій рівень(усний) представлено чотирма завданнями, що 

вимагаютьвід студента дати розширену відповідь на теоретичне питання 

або розв’язати та пояснити задачу. Відповіді на питання третього рівня 

оцінюються у 40 балів (10 балів за кожне завдання). 

Оцінка за державний екзамен виставляється на закритому засіданні 

ДЕК після закінчення екзамену, після цього оголошується студентам. 

Позитивна оцінка за державний екзамен є підставою до присвоєння 

кваліфікації «бакалавр». 
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3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

3.1. Загальні вказівки 

У процесі підготовки слід пам’ятати, що вивчення теоретичного 

курсу та набуття практичних навичок повинно бути послідовним. Це 

досягається за допомогою слідування навчальним програмам. 

З кожної теми програми винесені питання, вивчення яких є 

обов’язковим. 

Дані методичні рекомендації передбачають конкретизацію питань 

із зазначенням джерел рекомендованої літератури. 

 

3.2. Рекомендації з організації самостійної роботи 

припідготовці до державною екзамену 

Важливим елементом самостійної роботи є її планування. У 

процесі підготовки студент не просто повинен керуватися програмними 

пунктами, а виробити власне розуміння опрацьованої теми чи окремого 

питання. Для цього необхідно детально планувати свою роботу, 

розбивши тему на питання, а окремі питання – на підпитання. 

Вже в ході попереднього вивчення літературних джерел 

рекомендується скласти для себе, так званий, розгорнутий план, який 

включає основні питання теми, підпитання окремих питань, виділяти 

найбільш важливу інформацію, цифровий та статистичний матеріали, 

посилання на джерела, методи закріплення теоретичних положень на 

практиці. При цьому має бути забезпечена єдність теми, взаємозв’язок її 

окремихпитань(включаючийті,щорозглянутіваудиторіїз викладачем) та 

підпитань, логічність опрацьованої інформації. 

Добре організована самостійна робота студента допоможе глибоко 

вивчити тему, успішно виконати завдання. 

 

3.3. Рекомендації щодо роботи з літературою 

Запланувавши роботу, студент приступає до опрацювання 

рекомендованої літератури (з тих розділів, що стосуються теми). В 

процесі вивчення навчальних, законодавчих, інструктивних та інших 

джерел рекомендується робити робочі нотатки з кожного пункту плану. 

Крім цього, на полях конспекту або на окремому аркуші, необхідно 

виписати незрозумілі слова та питання, щоб надалі уточнити їх значення, 

використовуючи додаткову літературу або консультацію викладача. 
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Приступаючи до вивчення літератури, необхідно починати з огляду 

навчальних посібників, які є в наявності. 

При вивченні літератури слід дотримуватись таких правил: 

 читати з олівцем в руках, роблячи нотатки; 

 обов’язковоконспектувати прочитане (конспектзберігається надовго, 

прочитане забувається); 

 подуматинадтим,якіновізнанняотриманопіслявивчення теоретичного 

матеріалу та інших літературнихджерел; 

 намагатисяпов’язатипрочитанездосвідом,життям, підкріпити 

йогоприкладами; 

 читаючи нове, не забувати про раніше вивчене; 

 не поспішати звертатися за допомогоюдоінших,спробувати 

розібратися самостійно; 

 намагатися, щоб кожне рішення, слово, термін були 

добрезрозумілими. 

 

3.4. Рекомендації з конспектування навчального та 

додаткового матеріалу 

Важливим засобом ефективного засвоєння змісту прочитаного 

матеріалу є конспект. Головною його особливістю має бути короткий 

огляд, стисле викладення змісту питання, в якому мають місце різні види 

нотаток (план, тези, виписки, цитати та ін.). 

Щоб успішно справитись з конспектуванням, потрібно знати 

послідовність і техніку ведення конспекту: 

 починаючи конспектування, слід прочитати текст, зрозумітисмислове 

значення прочитаного матеріалу, визначитиголовне, найбільш 

суттєве в ньому, підсумки та доведення,найвагоміші приклади, що 

стосуються даного питання; 

 конспект краще вести в окремому зошиті, чітко, зрозуміло,акуратно; 

 усі записи в конспекті розташовують у послідовності, щовідповідає 

логічній структурі теми; 

 для уточнення нотаток та доповнення їх з інших джерел вконспекті 

повиннібути поля або й цілі сторінки. 

Прочитавши та законспектувавши літературу, слід перечитати 

конспекти лекцій та самостійних робіт, приводячи таким чином отримані 

знання до єдиної системи. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

 

ПРОГРАМАНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» 

 

Тема 1. Основні поняття економічної кібернетики – система, модель, 

управління 

Методи та понятійний апарат економічної кібернетики. Визначення 

системи. Класифікація систем. Системний підхід. Поняття моделі та 

моделювання. Аналіз функцій моделювання. Математичне та економіко-

математичне моделювання. Методика економіко-математичного 

моделювання. Поняття управління. Умови існування систем управління. 

Типи систем управління. Види управління. 

 

Тема 2. Математичні засади економічної кібернетики 

Аналіз даних і статистичне моделювання в операційних 

дослідженнях. Лінійні оптимізаційні моделі. Моделі та методи сіткової 

оптимізації. Нелінійні оптимізаційні моделі. Стохастичні моделі та 

методи. Теорія масового обслуговування. Теорія управління запасами. 

Ігрові моделі.  

 

Тема 3. Економічна система. виробнича підсистема 

Загальна характеристика економічної системи. Функціонування 

економічних систем. Ідентифікація економічної системи. Економічна 

система як система управління. Виробничі системи. Фінансові системи.  

 

Тема 4. Основні принципи аналізу і синтезу економічних систем 

Аналіз як категорія пізнання. Принципи декомпозиційного аналізу 

економічної системи. Координація в ієрархічних системах управління. 

Методика декомпозиційного аналізу.  

 

Тема 5. Аналіз економічних систем 

Процедури аналізу економічних систем. Аналіз структури 

соціально-економічних систем. Аналіз системи суспільного споживання. 

Статистичні моделі аналізу попиту і споживання. Кейнсіанська модель 



10 
 

аналізу ринку. Теорія споживання. Політика стабілізації. Аналіз 

динамічних економічних систем.  

 

Тема 6. Синтез економічних систем 

Загальна задача синтезу об’єкта управління. Загальна задача 

синтезу системи управління. 

 

Тема 7. Моделі і методи синтезу структури системи управління 

Основні моменти синтезу структури системи управління. Синтез 

функціональної структури системи управління. Синтез організаційної 

структури системи управління.  

 

Тема 8. Теорія оптимальних систем 

Оптимальне управління та його критерії. Основи дослідження 

операцій і їх застосування до задач оптимізації управління. Ефективність 

економічних систем. Класифікація задач оптимізації економічних систем. 

Метод побудови операційних математичних моделей. Оптимізація 

бізнес-проектів на основі операційних математичних моделей.  

 

Тема 9. Методи розв’язання задач на умовний екстремум 

Постановка задачі оптимального управління. Оптимізація стану 

системи в статистичних оптимізаційних моделях. Умови другого порядку 

для класичної задачі на умовний оптимум. Ефект заміщення в 

неокласичній теорії попиту. Умови глобального оптимуму в класичній 

задачі на умовний екстремум.  

 

Тема 10. Багатокритеріальна та багаторівнева оптимізація 

Методи розв’язування багатокритеріальних задач. Постановка 

задачі багаторівневої оптимізації. Розв’язування задач багаторівневої 

оптимізації.  

 

Тема 11. Моделі і методи оптимізації процесів у економіці 

Критерії оптимальності. Моделі і методи оптимізації функцій і 

поведінки економічних систем. Методи аналізу слабо структурованих 

проблем. 
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ПРОГРАМАНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ» 

 

Тема 1. Постановка загальної задачі дослідження операцій 

Предмет та основні поняття ДО. Основні етапи операційного 

дослідження. Типові задачі ДО та їх характеристика. 

 

Тема 2. Загальна задача лінійного програмування та методи її 

розв’язування 

Постановка загальної задачі лінійного програмування (ЗЛП). 

Канонічна форма ЗЛП. Приклади економічних задач, що зводяться до 

ЗЛП: а) задача планування виробництва; б) задача про розкрій матеріалів. 

Графічний метод розв’язування ЗЛП та його наслідки. Приклад. Поняття 

базисного плану ЗЛП. Методи побудови початкового базисного плану 

ЗЛП. Симплексний метод розв’язування ЗЛП. Критерій оптимальності 

розв’язку ЗЛП. 

 

Тема 3. Транспортна задача та методи її розв’язування 

Загальна постановка транспортної задачі (ТЗ). Критерій 

розрішимості ТЗ. Відкриті та замкнуті ТЗ. Методи побудови початкового 

базисного плану ТЗ: а) метод північно-західного кута; б) метод 

мінімального елемента. . Метод потенціалів розв’язування ТЗ. 

 

 

Тема 4. Задача цілочислового лінійного програмування 

Постановка задачі цілочислового лінійного програмування (ЗЦЛП). 

Приклади задач цілочислового лінійногопрограмування: а) задача про 

призначення; б) задача про вибір вантажу (задача про комівояжера).  

Методи розв’язування ЗЦЛП. Метод віток та границь. 

 

Тема 5. Основи динамічного програмування 

Поняття про багатокрокові процеси. Приклади багатокрокових 

процесів. Ідея методу динамічного програмування. Принцип 

оптимальності Белмана. Задача розподілу коштів між інвестиційними 

проектами. Приклад. 

 

Тема 6. Розв’язування задач нелінійного програмування 

Постановка задачі нелінійного програмування. Градієнтні методи 

розв’язування ЗНП: а) простий градієнтний метод, б) метод Франка-
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Вульфа, в) метод штрафних функцій, г) метод Ерроу-Гурвіца. Задача 

квадратичного програмування та методи її розв’язування. Задача 

дробово-лінійного програмування та методи її розв’язування.  

 

Тема 7. Моделі управління запасами 

Основні компоненти та класифікація задач управління запасами. 

Детерміновані моделі управління запасами. Модель Уілсона. Стохастичні 

моделі управління запасами. Моделі управління запасами з розривами 

цін. 

 

Тема 8. Моделювання систем масового обслуговування 

Структура математичних моделей систем масового обслуговування 

(СМО). Класифікація моделей СМО. Найпростіший потік заявок (вимог). 

Характеристики якості та проблеми аналізу СМО. 

 

Тема 9. Ігрове моделювання 

Предмет та основні поняття теорії ігор. Класифікація ігор. 

Розв’язування матричних ігор у чистих стратегіях. Поняття про змішані 

стратегії. Зведення матричної гри до пари двоїстих задач. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» 

 

Тема 1. Економіка як об’єкт моделювання 

Економіка як об’єкт моделювання, її характеристики та структура. 

Питання методології макроекономічного моделювання. Системні 

властивості економічних рішень. 

 

Тема 2. Концептуальні засади математичного моделювання 

економіки 

Моделювання як метод наукового пізнання. Особливості 

математичного моделювання економіки. Елементи класифікації 

економіко-математичних моделей. Етапи економіко-математичного 

моделювання. Адекватність моделі. Роль прикладних економіко-

математичних досліджень. 
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Тема 3. Алгоритмічні (імітаційні) моделі в економіці та 

підприємництві 

Основні аспекти імітаційного моделювання. Теоретичні основи 

методу статистичного моделювання Створення математичних 

імітаційних моделей. Приклади імітаційного моделювання. 

 

 

Тема 4. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних 

процесів 

Модель оцінювання ринкової вартості підприємства. Взаємозалік 

боргів підприємств.Модель вибору інвестиційного проекту. 

Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику. 

Валовий внутрішній продукт та зовнішній борг. 

 

Тема 5. Виробничі функції 

Загальні поняття виробничих функцій. Економічний зміст 

виробничої функції. Види виробничих функцій. Макроекономічні 

виробничі функції. 

 

Тема 6. Рейтингове оцінювання та управління в економіці 

Концепція рейтингового оцінювання. Моделювання системи 

рейтингового управління. Моделі й методи процесу обчислення рейтингу 

ЄС. Моделювання рейтингового оцінювання вищого навчального 

закладу. 

 

Тема 7. Моделі поведінки споживачів 

Переваги споживача та його функція корисності. Рівняння 

Слуцького. 

 

Тема 8. Моделі поведінки виробників 

Модель фірми. Фірма в умовах конкурентних ринків 

 

Тема 9. Моделі взаємодії споживачів і виробників 

Павутиноподібна модель. Модель Еванса. Модель Вальраса 

 

Тема 10. Модель міжгалузевого балансу 
Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу. 

Економіко-математична модель міжгалузевого балансу. Коефіцієнти 

прямих і повних матеріальних витрат. Міжгалузеві балансові моделі в 
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аналізі економічних показників. Застосування балансових моделей у 

задачах маркетингу. 

 

Тема 11. Традиційні макроекономічні моделі 

Класична модель ринкової економіки. Ринок робочої сили. Ринок 

грошей. Ринок товарів. Модель Кейнса. 

 

Тема 12. Односекторні нелінійні моделі макроекономіки 

Модель Солоу. Накопичення, споживання та їх поєднання. 

 

Тема 13. Загальна модель макроекономічної динаміки 

Аналіз ринків товарів і послуг та ринку грошей. Функції 

агрегованого попиту та агрегованої пропозиції. Накопичення приватного 

багатства. Макроекономічна модель у цілому. 

 

Тема 14. Моделі аналізу макроекономічної політики 

Аналіз макроекономічної політики. Узгодженість цілей і засобів. 

Макроекономічна політика: податки, бюджетний дефіцит і виробництво. 

Фіскальний аспект динаміки боргу. 

 

Тема 15. Динаміка державного боргу та сеньйоражу 

Ставка відсотка та дисконтування. Умова арбітражу та ефективний 

ринок. Рівняння арбітражу. Рівняння динаміки суспільного боргу та його 

розв’язання. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ» 

 

Тема 1. Система і принципи економічного прогнозування 

Економічне прогнозування, його суть. Роль прогнозування в 

управлінні. Задача і зміст дисципліни. Історія виникнення та формування 

дисципліни, зв’язок з іншими дисциплінами. Поняття системи соціально-

економічного прогнозування. Класифікація прогнозів залежно від 

об’єкта, часу випередження, масштабу прогнозування, функціональної 

ознаки. Принципи реалізації системи соціально-економічного 

прогнозування. Основні функції та задачі прогнозування. Класифікація 

методів прогнозування. Вимоги до прогнозної моделі. 
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Тема 2. Методи простої прогнозної екстраполяції одномірних 

процесів 

Прогнозування на основі часових рядів. Поняття тренда. 

Визначення сезонної компоненти, методи її вилучення.Екстраполяція 

одномірних рядів методом середнього рівня. Екстраполяція за середнім 

абсолютним приростом та середнім темпом зростання. Статистичні 

критерії оцінки якості прогнозу: абсолютні, порівняльні, якісні. 

Визначення довірчих інтервалів для прогнозних оцінок методів. 

 

Тема 3. Адаптивні методи прогнозування 

Особливості методів короткострокового прогнозування. 

Прогнозування методом ковзної середньої. Метод експоненційного 

згладжування, різноманітні форми цього методу. Аналіз моделей вибору 

значення коефіцієнта згладжування. 

 

Тема 4. Аналітичне вирівнювання тренда одномірних процесів 

Аналітичне вирівнювання тренда (криві зростання) як метод 

середньострокового прогнозування. Вплив типу динаміки ряду на вибір 

виду функції, що апроксимує тренд. Оцінка параметрів поліноміального 

тренда за допомогою МНК. Критерії оцінки й методи перевірки 

правильності вибору функції. Прогнозування випадкової 

компоненти.Авторегресійні моделі. Оцінки терміновості 

середньострокових прогнозів. Коефіцієнти кореляції та детермінації. 

Визначення довірчого інтервалу прогнозних оцінок. 

 

Тема 5. Прогнозування багатомірних процесів 

Регресійні моделі, їх позитивні якості та недоліки. Методи виміру 

на основі кореляційного зв’язку. Множинна та окрема кореляції. 

Кореляція в рядах динаміки. Дисперсійний аналіз. Методи кластерного 

аналізу. 

 

Тема 6. Експертні методи прогнозування 

Методи колективної експертної оцінки. Методи статистичної 

обробки матеріалів анкет. Визначення коефіцієнта компетентності 

експертів. Методи оцінки погодженості поглядів між експертами. Аналіз 

апріорної діаграми рангів.Етапи колективної генерації ідей («мозкова 

атака»). Особливості застосування методу «Дельфі» в соціально-

економічному прогнозуванні. Побудова методу «сценаріїв» та 

прогнозних графів. 
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Тема 7. Моделі прогнозування економічних об’єктів 

Комплексні системи довгострокового прогнозування: зміст, 

основні етапи проектування. Моделі прогнозування економіки держави, 

регіону, області. Морфологічний аналіз як засіб виявлення 

альтернативних варіантів розвитку соціально-економічних об’єктів. 

Міжгалузеві моделі, їх зміст і сфера застосування. Моделі прогнозування 

науково-технічного прогресу. Прогнозування соціального розвитку та 

рівня життя населення. Прогнозування попиту на товари й послуги. 

Демографічні прогнози. Модель прогнозування чисельності населення. 

Прогнозування параметрів руху населення (народжуваність, смертність 

тощо). 
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Додаток 2 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Перелік питань з дисципліни «Економічна кібернетика» 

 

1. Методи та понятійний апарат економічної кібернетики.  

2. Визначення системи. Класифікація систем.  

3. Системний підхід.  

4. Поняття моделі та моделювання.  

5. Аналіз функцій моделювання.  

6. Математичне та економіко-математичне моделювання.  

7. Методика економіко-математичного моделювання.  

8. Типи систем управління.  

9. Види управління. 

10. Аналіз даних і статистичне моделювання в операційних 

дослідженнях.  

11. Лінійні оптимізаційні моделі.  

12. Моделі та методи сіткової оптимізації.  

13. Нелінійні оптимізаційні моделі.  

14. Стохастичні моделі та методи.  

15. Ігрові моделі.  

16. Загальна характеристика економічної системи.  

17. Функціонування економічних систем.  

18. Економічна система як система управління.  

19. Виробничі системи.  

20. Фінансові системи.  

21. Аналіз як категорія пізнання.  

22. Принципи декомпозиційного аналізу економічної системи.  

23. Координація в ієрархічних системах управління.  

24. Методика декомпозиційного аналізу.  

25. Процедури аналізу економічних систем.  

26. Аналіз структури соціально-економічних систем.  

27. Аналіз динамічних економічних систем.  

28. Загальна задача синтезу об’єкта управління.  

29. Загальна задача синтезу системи управління. 

30. Основні моменти синтезу структури системи управління.  

31. Синтез функціональної структури системи управління.  
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32. Синтез організаційної структури системи управління.  

33. Оптимальне управління та його критерії.  

34. Основи дослідження операцій і їх застосування до задач 

оптимізації управління.  

35. Ефективність економічних систем.  

36. Класифікація задач оптимізації економічних систем.  

37. Метод побудови операційних математичних моделей.  

38. Оптимізація бізнес-проектів на основі операційних математичних 

моделей.  

39. Постановка задачі оптимального управління.  

40. Оптимізація стану системи в статистичних оптимізаційних 

моделях.  

41. Умови другого порядку для класичної задачі на умовний 

оптимум.  

42. Ефект заміщення в неокласичній теорії попиту.  

43. Умови глобального оптимуму в класичній задачі на умовний 

екстремум.  

44. Методи розв’язування багатокритеріальних задач.  

45. Постановка задачі багаторівневої оптимізації.  

46. Критерії оптимальності.  

47. Моделі і методи оптимізації функцій і поведінки економічних 

систем.  

48. Методи аналізу слабо структурованих проблем. 
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Перелік питань з дисципліни «Дослідження операцій» 

 

1. Основні етапи операційного дослідження. 

2. Типові задачі ДО та їх характеристика. 

3. Постановка загальної задачі лінійного програмування (ЗЛП).  

4. Канонічна форма ЗЛП. 

5. Приклади економічних задач, що зводяться до ЗЛП: задача 

планування виробництва. 

6. Приклади економічних задач, що зводяться до ЗЛП: задача про 

розкрій матеріалів. 

7. Графічний метод розв’язування ЗЛП тай його наслідки.  

8. Поняття базисного плану ЗЛП. 

9. Методи побудови початкового базисного плану ЗЛП. 

10. Симплексний метод розв’язування ЗЛП. 

11. Критерій оптимальності розв’язку ЗЛП. 

12. Загальна постановка транспортної задачі (ТЗ). 

13. Критерій розвязку ТЗ. Відкриті та замкнуті ТЗ. 

14. Методи побудови початкового базисного плану ТЗ. 

15. Метод потенціалів розв’язування ТЗ. 

16. Задача про призначення. 

17. Поняття про багатокрокові процеси. 

18. Приклади багатокрокових процесів. 

19. Ідея методу динамічного програмування. Принцип оптимальності 

Белмана. 

20. Задача розподілу коштів між інвестиційними проектами.  

21. Постановка задачі цілочислового лінійного програмування (ЗЦЛП). 

22. Методи розв’язування ЗЦЛП.  

23. Метод віток та границь. 

24. Постановка задачі нелінійного програмування (ЗНП). 

25. Метод множників Лагранжа розв’язування ЗНП. 

26. Градієнтні методи розв’язування ЗНП. Простий градієнтний метод. 

27. Градієнтні методи розв’язування ЗНП. Метод Ерроу-Гурвіца. 

28. Задача квадратичного програмування та методи її розв’язування. 

29. Задача дробово-лінійного програмування та методи її розв’язування.  

30. Детерміновані моделі управління запасами. Модель Уілсона. 

31. Стохастичні моделі управління запасами. 

32. Структура математичних моделей систем масового обслуговування 

(СМО). 

33. Найпростіший потік заявок (вимог). 

34. Предмет та основні поняття теорії ігор. 
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35. Класифікація ігор. 

36. Розв’язування матричних ігор у чистих стратегіях. 

37. Поняття про змішані стратегії. 

38. Зведення матричної гри до пари двоїстих задач. 

 

Перелік питань з дисципліни «Моделювання економіки» 

 

1. Поняття «модель» та «метод моделювання». 

2. Основні етапи економіко-математичного моделювання. 

3. Класифікація моделей. 

4. Форми зображення математичної моделі. 

5. Основні принципи, що використовуються в моделюванні економіки.  

6. Означення, суть та етапи імітаційного моделювання. 

7. Взаємозалік боргів підприємств. 

8. Модель вибору інвестиційного проекту. 

9. Модель оцінювання ринкової вартості підприємства. 

10. Сутність, основні характеристики та види виробничих функцій.  

11. Макроекономічні виробничі функції. 

12. Сутність концепції рейтингового управління. 

13. Модель поведінки виробника.  

14. Модель поведінки споживача. 

15. Рівняння Слуцького. 

16. Павутиноподібна модель. 

17. Суть стійкої та нестійкої рівноваги у павутиноподібній моделі.  

18. Модель Еванса. 

19. Модель Вальраса. 

20. Класична модель ринкової економіки. 

21. Модель Кейнса. 

22. Відмінність моделі Кейнса від класичної моделі ринкової економіки. 

23. Модель Солоу. 

24. Сутність балансового методу дослідження економічних систем. 

Основні припущення та гіпотези. 

25. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу. 

26. Сутність коефіцієнтів прямих і повних матеріальних витрат. 

27. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників. 
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Перелік питань з дисципліни «Прогнозування соціально-

економічних процесів» 

 

1. Економічне прогнозування, його суть. Роль прогнозування в 

управлінні.  

2. Поняття системи соціально-економічного прогнозування. 

Класифікація прогнозів залежно від об’єкта, часу випередження, мас-

штабу прогнозування, функціональної ознаки.  

3. Основні функції та задачі прогнозування. Класифікація методів 

прогнозування. 

4. Прогнозування на основі часових рядів. Поняття тренда. 

Визначення сезонної компоненти, методи її вилучення. 

5. Екстраполяція одномірних рядів методом середнього рівня. 

Екстраполяція за середнім абсолютним приростом та середнім темпом 

зростання.  

6. Статистичні критерії оцінки якості прогнозу: абсолютні, 

порівняльні, якісні. Визначення довірчих інтервалів для прогнозних 

оцінок методів. 

7. Особливості методів короткострокового прогнозування. 

Прогнозування методом ковзної середньої.  

8. Аналіз моделей вибору значення коефіцієнта згладжування. 

9. Аналітичне вирівнювання тренда (криві зростання) як метод 

середньострокового прогнозування. Вплив типу динаміки ряду на вибір 

виду функції, що апроксимує тренд.  

10. Оцінка параметрів поліноміального тренда за допомогою МНК.  

11. Критерії оцінки й методи перевірки правильності вибору функції. 

12. Прогнозування випадкової компоненти. 

13. Авторегресійні моделі. Коефіцієнти кореляції та детермінації. 

Визначення довірчого інтервалу прогнозних оцінок. 

14. Регресійні моделі, їх позитивні якості та недоліки. Методи виміру 

на основі кореляційного зв’язку.  

15. Множинна та окрема кореляції. Кореляція в рядах динаміки. 

Дисперсійний аналіз.  

16. Методи колективної експертної оцінки. Методи статистичної 

обробки матеріалів анкет.  

17. Визначення коефіцієнта компетентності експертів.  

18. Методи оцінки погодженості поглядів між експертами. Аналіз 

апріорної діаграми рангів. 

19. Етапи колективної генерації ідей («мозкова атака»).  

20. Побудова методу «сценаріїв» та прогнозних графів. 
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21. Комплексні системи довгострокового прогнозування: зміст, 

основні етапи проектування. Моделі прогнозування економіки держави, 

регіону, області.  

22. Морфологічний аналіз як засіб виявлення альтернативних 

варіантів розвитку соціально-економічних об’єктів. Моделі 

прогнозування науково-технічного прогресу 

23.  Прогнозування соціального розвитку та рівня життя населення.  

24. Демографічні прогнози. Модель прогнозування чисельності 

населення. 

 



23 
 

Додаток 3  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Алдохин И.П., Кулиш С.А. Экономическая кибернетика. – Харьков: 

Вища школа, 1983.  

2. Бажин И.И. Экономическая кибернетика: компакт-учебник. – 

Харьков: Консум, 2004.  

3. Баранкевич М.М., Антонів В.Б. Вступ до математичної економіки. 

Фундаментальні моделі: Навч. посібн. – Дрогобич, Коло, 2009. – 348 

с. 

4. Бахмутская Э.Я. Математические основы кибернетики. – Харьков, 

1972.  

5. Бейко И.В. и др. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации. – 

К., 1983. 

6. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка. – Європейський текст. СПб. – 

1998. – 256 с. 

7. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навчальний посібник– 

Київ, 2003. – 406 с. 

8. Вовк В.М., Паславська І.М. Інвестиції та їхні оптимізаційні моделі. – 

Дрогобич, Коло, 2009. – 268 с. 

9. Габасов Р.Ф., Киррилов Ф.М. Основы динамического 

программирования. – Минск, 1975.  

10. Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін. Моделі і методи 

соціально-економічного прогнозування – Х., 2005.– 396 с. 

11. Горелова Л., Мельникова Е. Основы прогнозирования систем. – М.: 

Высш. шк., 1986. –285 с. 

12. Дорнбуш Р. Фишер С. Макроэкономика. – Москва, 1997. – 456 с. 

13. Дослідження операцій: Підручник, у 2-х томах. Том 1. – ТОВ «Юго-

Восток, Лтд», 2005.  

14. Дружинин К. Математическая статистика в экономике. – М.: 

15. Економічна кібернетика: Підручник, у 2-х томах. Том 1. – ТОВ 

«Юго-Восток, Лтд», 2005.  

16. Ермилов А. П. Макроэкономическое прогнозирование в США. – 

Новосибирск: Наука, 1987. –232 с. 

17. Єлейко В. 1. Основи економетрії. – Львів: ТзОВ «Марка» МТД, 1 

1995. 

18. Єлейко В. І. Економіко-статистичні методи моделювання і прог-

нозування. – К.: НМК ВО, 1988. – 120 с. 



24 
 

19. Зайченко Ю.П., Шумилов С.А. Исследование операций. Сб. задач. – 

К.: Вища школа, 1984.  

20. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемних Ю.Н. Математические 

методы в экономике. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Изд. “ДИС”, 

1998.– 368с. 

21. Здрок В.В., Паславська І.М. Моделювання економічної динаміки. – 

Львів, 2007. – 246 с. 

22. Каримов Р.Н. Теоретические основы кибернетики. – Саратов, 1975.  

23. Кендалл М. Временные ряды. – М.: Финансы и статистика, 1981. 

24. Кобринский Н.Е. Экономическая кибернетика: учебник. – М.: 

Экономика, 1989.  

25. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002.  

26. Кузин Л.Т. Основы кибернетики. – М., 1972.  

27. Лысенко Ю.Г., Петренко В.Л. и др. Экономическая динамика: 

учебное пособие, Донецк. Дон ГУ, 2000. – 176 с. 

28. Лямец В.И., Термиев А.Д. Системный анализ: вводный курс. – 

Харьков, 1998.  

29. Ляшко СИ. Обобщенное управление линейными системами. – К.: 

Наукова думка, 1998.  

30. Макроэкономические модели планирования и прогнозирования. – М.: 

Статистика, 1970. – 444 с. 

31. Моделирование экономики: Учеб. пособие / Т.С. Клебанова. Изд. Х, 

2001. – 139 с. 

32. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М. 

Наука, 1981. –  325 с. 

33. Основы экономического и социального прогнозирования / Под ред. 

В. П. Мосина. – М.: Высш. шк., 1985. – 199 с. 

34. Пономаренко Л.А. Основи економічної кібернетики. Підручник. – К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002.  

35. Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. – М., Финансы 

и статистика 2001. – 190 с. 

36. Рабочая книга по прогнозированию. – М.: Мисль, 1982. – 429 с. 

37. Семенов Г.В. Лекции по экономической кибернетике. – Изд-во 

Казанского ун-та, 1990.  

38. Семенов Н. А. Программы регрессионного анализа и прогнози-

рования временных рядов. Пакеты ПАРИС и МАВР. – М.: Финансы и 

статистика, 1990. – 106 с. 

39. Система экономико-математических моделей для анализа и прог-

нозирования уровня жизни. – М.: Наука, 1986. – 262 с. 



25 
 

40. Смирнов А.Д. Лекции по макроэкономическому моделированию: 

Учебное пособие для вузов. М., 2000. – 351с. 

41. Стохастическое моделирование и прогнозирование / Под ред. А. Г. 

Гранберга. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 381 с. 

42. Хазанова Л.Э. Математические методы в экономике. Учебное 

пособие. – М.: Изд-во БЕК, 2002.  

43. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Економічна 

кібернетика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004.  

44. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в 

экономике,финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. – 

М.:ЮНИТИ, 2000. – 367 с.  

45. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие / Н.И. 

Холод и др.; Под общ. ред. А.В. Кузнецова. – Минск: БГЕУ, 1999. – 

413 с. 

46. Эртли-Каякоб П. Экономическая кибернетика на практике: Сокр. 

Пер. с нем. /Под ред. К.А.Багриновского. – М.: Экономика, 1983.  

 



26 
 

Додаток № 4 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ЗДАЧІ 

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Кожний екзаменаційний білет містить 34 завдання. Встановлено 

3 рівні складності завдань. 

2. Перший рівень – завдання із вибором відповіді. Завдання мають 

варіанти відповідей, з яких як одна, так і декілька можуть бути вірними. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці перелічені усі букви, якими позначені правильні відповіді. За 

кожне правильно виконане завдання виставляється 1,5 бала. 

3. Другий рівень – завдання, яке потребує стислої відповіді на 

питання. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь чи трактування економічної 

дефініції. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 

3 бали. 

4. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування відповіді на теоретичне питання) або розв’язання задачі та 

її пояснення. Студент відповідає усно перед членами ДЕК. Він може 

підготувати додаткові письмові доповнення – таблиці, формули, схеми, 

графіки, хід розрахунків для демонстрації членам ДЕК. За кожну повну 

відповідь на теоретичне питання чи правильно розв’язану задачу 

виставляється 10 балів. 

Оцінювання завдань проводиться за системою наведеною у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Система нарахування рейтингових балів на державному екзамені 

№ 

п/п 
Види робіт 

Бали 

рейтингу 

1. Критерії оцінки тестових завдань (перший 

рівень) 

1,5 

 в картці вказані усі правильні відповіді 1,5 

 в картці вказано частину правильних відповідей 0,5-1 

 в картці не вказана правильна відповідь 0 

2.  Критерії оцінки теоретичних питань (другий 

рівень) 

3 

 відповідь студента повністю відповідає змісту 3 
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питання, тобто дано точне визначення наукового 

терміну, логічне продовження ряду тощо. Усі 

основні проблеми визначені чітко.  

 при висвітленні питання допущено певні 

неточності, що вказує на неповне розуміння 

поставленого запитання  

1,5 

 немає відповіді на питання або відповідь студента 

не відповідає змісту питання. В картці вказана 

неправильна відповідь. 

0 

3. Критерії оцінки теоретичних питань (третій 

рівень) 

10 

 глибоке й всебічне знання матеріалу програми, 

грамотний й логічний виклад питання, уміння на 

основі теоретичних знань робити практичні 

висновки 

10 

 дано часткову відповідь на питання або є певні 

неточності при викладі питання; невміння на основі 

теоретичних знань робити правильні висновки 

5 

 немає відповіді на питання або відповідь студента 

не відповідає змісту питання або студентом дано 

невірну відповідь. 

0 

4. Критерії оцінки розрахунково-аналітичних 

завдань (третій рівень) 

10 

 правильно визначені методи (прийоми), необхідні 

для розв’язання завдань, грамотно сформульовані 

розгорнуті висновки за результатами розрахунків 

10 

 розв’язана правильно лише частина завдання або 

допущено помилки при рішенні практичних 

завдань, є певні труднощі щодо висновків з 

результатів розрахунків або у визначенні методу 

дослідження 

5 

 студент не приступав до розв’язання завдання, або 

приступив, але його записи не відповідають 

попереднім критеріям оцінювання завдань цього 

рівня. 

0 

5. Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та 

виправлені відповіді у картці виконання завдань вважаються за помилки. 

6. Результат тестування залежить від загальної кількості набраних 

балів. 
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Таблиця 2 

Шкала оцінювання успішності студента за результатами державного 

екзамену 
 

Рейтинг 

студента 

(балів) 

 

Оцінка 

за шка-

лою 

ECTS 

 

Визначення 

 

Оцінка 

за 

націона-

льною 

системою 

за систе-

мою 

ЛДФА 

90-100 А 

Відмінно (EXCELENT) – 

студент блискуче володіє 

теоретичними знаннями та прак-

тичними навичками із дисциплін, 

що включені до державного 

екзамену. Відповіді повні, логічно 

обґрунтовані, правильно викорис-

тані наукові терміни. 

Відмінно 5 

81-89 В 

Дуже добре (VERI GOOD) –

студент володіє практичними 

навичками, але допускає 

неточності в теоретичних знаннях 

та виконанні практичних завдань.  

Дуже 

добре 
4 

71-80 С 

Добре (GOOD) – студент добре 

володіє практичними навичками, 

але допускає неточності в 

теоретичних знаннях. Відповіді 

повні, але логічне обґрунтування 

непослідовне. 

Добре 4 

61-70 D 

Задовільно (SATISFACTORY) – 

студент виявляє недостатні знання 

з теоретичного та практичного 

матеріалу, допускає неточності у 

виконанні практичних завдань. 

Достат-

ньо 
3 

51-60 Е 

Достатньо (SUFFICIENT) – 

студент виявляє недостатні знання 

з теоретичного та практичного 

матеріалу, допускає неточності у 

виконанні практичних завдань. 

Відповіді неповні. Відсутній 

логічний зв’язок між деякими 

твердженнями. 

Задо-

вільно 

3 

 

26-50 FX 
Незадовільно (FAIL) – студент 

виявляє слабке володіння 
Незадо-

вільно 

2 
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основними знаннями з 

екзаменаційних дисциплін, не 

володіє поняттєво-терміно-

логічним апаратом основних про-

фесійно-орієнтованих дис-

циплін.Необхідна ще певна 

додаткова робота для успішного 

складання екзамену 

 

0-20 F 

Незадовільно (FAIL) – студент не 

володіє основними знаннями 

екзаменаційних дисциплін, не знає 

фактичного матеріалу. Необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс. 

Незадо-

вільно  

(без пра-

ва пере-

здачі) 

2 

 

 

 

 

 

  

 


