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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета Формування у здобувачів вищої освіти 
систематичних знань про структуру системи 
гідрометеорологічного забезпечення національного 
господарства України та перспектив її розвитку, 
специфіку забезпечення окремих галузей 
господарського комплексу країни, принципів і 
методів оцінки економічного ефекту 
гідрометеорологічного забезпечення  

Компетентність К04. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 

Результат 
навчання 

ПР13. Уміти доносити результати діяльності до 
професійної аудиторії та широкого загалу, робити 
презентації та повідомлення. 
ПР20. Здатність застосовувати основні методи аналізу 
гідрометеорологічної інформації  

Базові знання Принципи побудови гідрометеорологічного 
забезпечення (ГМЗ) господарства. 
Організація та отримання гідрометеорологічного 
забезпечення галузей народного господарства 
України. 
Критерії оцінки точності та якості прогнозів. 
Економічна ефективність гідрометеорологічного 
забезпечення народного господарства. 
Загальна схема розрахунків економічної 
ефективності. 
Пошук оптимального господарського рішення на 
основі нормативної та прогностичної інформації. 
Оцінка економічного ефекту оперативних 
гідрометеорологічних прогнозів. 
Аналіз методів оцінки економічної ефективності 
гідрометеорологічного забезпечення різних галузей 
народного господарства України. 



Базові вміння Основні положення та терміни.  
Види і категорії гідрометеорологічної інформації та 
форми ГМЗ. Форма випуску гідрологічних прогнозів. 
Вміти визначати допустиму похибку прогнозів, 
оцінювати точність та якість прогнозів. 
Визначати потенціальну корисність 
гідрометеорологічної інформації. 
Виконувати оцінку повторювання господарських 
рішень та  повної економічної ефективності методів 
прогнозування. 
Поняття про “збитки”. Функція збитків. Матриця 
умовних ймовірностей. Критерій оптимізації 
господарських рішень. Оптимальний розрахунок в 
матричній формі. 
Критерії оцінки економічного ефекту оперативних 
гідрометеорологічних прогнозів. 
Класифікація споживачів гідрометеорологічної 
інформації. 
Галузева спрямованість гідрометеорологічного 
забезпечення. 
 
 

Базові навички Визначати форми гідрологічного забезпечення та 
види гідрологічної інформації; вирішувати задачі і 
форми гідрометзабезпечення при розвитку стихійних 
явищ і процесів; обирати метод критерії оцінки 
ефективності методики та якості прогнозів водного 
режиму річок; виконувати розрахунок допустимої 
похибки при довгострокових і короткострокових 
прогнозах водного режиму річок. 
 
 
 

Пов’язані 
силлабуси 

«Підприємницька діяльність», розділ «Економічна 
теорія» (2 кредити) 

Попередня 
дисципліна 

«Основи правознавства та ДУМ», «Політологія та 
основи соціології» 

Наступна 
дисципліна 

немає 

Кількість годин Лекцій: 15 
Практичних занять: 15   
Самостійна робота студентів: 30 



                    2.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1 Лекційні модулі 
 

Код Назва модуля та тем Кількість годин 
Аудиторні СРС 

ЗМ -Л1 
 
 
 

Вступ. Предмет та задачі курсу. 
Принципи побудови 
гідрометеорологічного 
забезпечення господарства 
1. Основні положення та терміни. 
Види і категорії 
гідрометеорологічної інформації 
та форми гідрометеорологічного 
забезпечення 
2. Організація та отримання 
гідрометеорологічного 
забезпечення галузей народного 
господарства України. Критерії 
оцінки якості 
гідрометеорологічних прогнозів. 
Поняття ефективність методики 
прогнозу. Форми випуску 
гідрометеорологічних прогнозів. 
 
Економічна ефективність 
гідрометеорологічного 
забезпечення національного 
господарства країни. Загальна 
схема  розрахунків економічної 
ефективності  
1. Потенційна корисність 
гідрометеорологічної інформації. 
Оцінка повторюваності 
господарських рішень. Повна 
економічна ефективність методів 
прогнозування.   
2. Економіко-екологічні аспекти 
гідрометеорологічного 
забезпечення різних галузей 
народного господарства України. 
3. Інформативність, корисність і 
економічна ефективність 
гідрометеорологічної інформації. 
Принципи оцінки економічної 
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ефективності оперативних 
прогнозів. Ефективність 
попередження про небезпечні і 
стихійні гідрометеорологічні явища 
(процеси). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Пошук оптимального 
господарського рішення на 
основі нормативної та 
прогностичної інформації. 
Побудова економіко-
гідрометеорологічних 
моделей. Визначення збитків 
споживача.  
1. Поняття про «збитки». Функція 
збитків. Матриця умовних 
ймовірностей. Критерії 
оптимізації господарських 
рішень. Оптимальний розрахунок 
в матричній формі. 
2. Принципи побудови економіко-
гідрометеорологічних моделей. 
Оптимальна стратегія споживача. 
Функції корисності з грошовими 
показниками. Критерії 
оптимальності. 
3. Збитки через несприятливі 
гідрометеорологічні умови та їх 
класифікація. Оцінка збитків і 
збереження матеріальних ресурсів 
споживача. 
Аналіз методів оцінки 
економічної ефективності 
гідрометеорологічного 
забезпечення різних галузей 
господарського комплексу  
України 
1. Оцінка економічного ефекту 
оперативних гідрометеорологічних 
прогнозів. 
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2. Класифікація споживачів 
гідрометеорологічної інформації. 
Галузева спрямованість 
гідрометеорологічного 
забезпечення 
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1.0 

 
 
 
 
 
 

 

 
ЗКР     1      2 

 
                                                              
Разом: 

    15     15 

 
      Консультації: Сербів Микола Георгійович, четвер, 12.20, аудиторія 311.   
 
 
           2.2. Практичні модулі  
 

Код Назва модулю та тем Кількість годин 
Аудиторні СРС 

ЗМ-П1    Принципи побудови 
гідрометеорологічного 
забезпечення господарства 
1. Форми гідрометеорологічного 
забезпечення та види інформації. Задачі 
гідрометеорологічного забезпечення при 
розвитку стихійних явищ і процесів. 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 

5,0 
 

 
 Економічна ефективність 

гідрометеорологічного 
забезпечення народного 
господарства  
2. Визначення критеріїв оцінки якості 
прогнозів та ефективності методики 
прогнозування гідрометеорологічних 
параметрів навколишнього середовища. 
Допустима похибка прогнозу. Форми 
вираження прогнозів.  
 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 

 
 
 
 

6,0 

 Пошук оптимального 
господарського рішення на основі 
нормативної та прогностичної 
інформації  

 
  1 

 
4,0 

 Разом  15 15 
 



Консультації: Погорелова Марина Полікарпівна,  середа, 12.20, аудиторія 316.    
 
 

 
      2.3  Самостійна робота студента та контрольні заходи    
 

Код 
модуля Завдання на СРС та контрольні 

заходи 

Кількість 
годин 

Строк 
проведення 

ЗМ-Л1 Підготовка до лекційних 
занять, вивчення лекційного 
матеріалу, підготовка до 
модульної контрольної 
роботи 
 Модульна контрольна робота 
(обов’язково) 

 

9,0 
 
 

 
 

4,0 

1 – 15тиждень 
 
 
 
 

5 тиждень 
 

ЗМ-П1 Підготовка до практичних 
занять; 
 
УО під час захисту практичних 
робіт (обов’язково) 

 

12,0 
 

 
3,0 

 

   1 – 15тиждень 
 
 

      15 тиждень 

ПЗКР Підготовка до залікової 
контрольної роботи 
(обов’язковий)  

2,0 
 
 

15 тиждень 

 Разом:         30  



 
 

2.4 Таблиця нарахування балів за опрацювання лекційних і практичних 
занять 

 

№ Види завдань Максимальна 
кількість 

балів 
ЗМ-Л1 Проміжний тест  (обов’язковий) 10 

ЗМ-П1 Практичні завдання за варіантами, наданими 
в додатках (Обов’язково) 

20 

Разом  30 

 
 

Методика проведення та оцінювання контрольних заходів є такою: 
 

1.Для ЗМ-Л1  використовується проведення модульної контрольної роботи, 
яка складаються з 20 тестових питань , а максимальна сума балів, яку може 
отримати студент складає 10 (0,5 бали за кожну вірну відповідь). 

     2. Для ЗМ-П1 використовується   усне опитування під час захисту 
практичних робіт,  а максимальна сума балів складає 20. 

3.  Умови допуску до заліку –  більше 5 б за теоретичну частину, а також 
більше 10 б за практичну частину. Залікова контрольна робота складається із 
30 тестових питань за всіма темами з розділу  «Економіка 
гідрометеорологічного    забезпечення господарства України».  Кожен тест у 
контрольній роботі оцінюється в 1 бал. Загальна оцінка підраховується за 
вірними відповідями, тобто максимальна сума балів складає 30. 

 
 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

3.1 Модуль ЗМ-Л1 «Вступ. Предмет та задачі курсу. Принципи побудови 
гідрометеорологічного забезпечення господарства». 
«Економічна ефективність гідрометеорологічного забезпечення 
національного господарства України. Загальна схема розрахунків 
економічної ефективності». 
 
3.1.1. Повчання 

При вивченні розділу дисципліни “Принципи побудови 
гідрометеорологічного забезпечення господарства” студентам потрібно 
звернути увагу на засвоєння основних понять, що пов'язані з структурною 
організації та складом гідрометеорологічного забезпечення галузей народного 
господарства України. Студенти повинні оволодіти наступними знаннями: 

• задача дисципліни “Економіка гідрометеорологічного 



забезпечення господарства України ”, об’єкти вивчення, предмет вивчення; 
• принципи побудови гідрометеорологічного забезпечення (ГМЗ) 

господарства; 
• економічно-екологічні аспекти гідрометеорологічного 

забезпечення різних галузей народного господарства; 
• методи оцінки інформативності, корисності і економічної 

ефективності гідрометеорологічної інформації. 
 

3.1.2.  Питання для самоперевірки 
 
1. Яких споживачів гідрометеорологічної інформації ви знаєте? 
2. Які задачі гідрометеорологічного забезпечення господарських 

об’єктів вам відомі? 
3. На основі яких нормативно-розпорядчих документів здійснюється 

комплекс робіт по гідрометеорологічному забезпеченню споживачів? 
4. Що таке план оперативного гідрометеорологічного обслуговування 

споживача і технічна записка? 
5. Який існує порядок розбору подій, пов’язаних із проходженням  
несприятливих або стихійних гідрометеорологічних умовами (процесів 

та/або явищ)? 
6. Як проводиться кількісна оцінка антропогенних порушень 

гідрологічного режиму водного об’єкта? 
7. Якими засобами обумовлюється зв’язок оперативних підрозділів 

гідрометеорологічної служби України із споживачами? 
8. На які види інформації поділяється оперативна гідрометеорологічна 

інформація? 
9. Що є основними джерелами нормативної та режимної 

гідрометеорологічної інформації? 
10. Дайте опис процедури створення систематизованого зведення 

гідрологічних даних – Державного водного кадастру. 
11. Скільки і які форми випуску довгострокових і короткострокових 

прогнозів ви знаєте? 
12. Що таке довідка про спостережені характеристики режиму водного 

об’єкта? Коли зазначена довідка складається? 
13. Яку інформацію вміщує каталог показників небезпечних 

гідрологічних явищ та класифікатор надзвичайних ситуацій? 
14. В чому полягає потенціальна корисність гідрометеорологічної 

інформації? 
15. Що позначує нормативний коефіцієнт ефективності Ен? 
16. З чого складаються попередні виробничі втрати Зпп? 
17. Дайте визначення таких термінів як “базовий” і “новий” варіанти 

господарювання. Що таке “нульовий базис”? 
18. Що таке економічний ефект? 
19. З чого складаються витрати на видобування ресурсів? 
20. Як проводити економічну оцінку природного ресурсу у виробничій 



діяльності? 
21. Що визначає ефективність капітальних внесків? 
 
Література 
[1] ,  стор. 25-26, 28-33, 35-37; 
[2] , стор. 5-18, 364-370; 
[3], стор. 6-13,15-20,48-58; 
[5],   стор.15-23,46-51; 
[6] ,  стор. 4-12; 
[8]  ,стор. 5-92; 
[12] , стор. 3-17, 28-31, 37-45; 
[21] ,стор. 8-26 ; 
[23] , стор.8-20,9-17,64-84,84-96; 
[26] , стор. 4-15, 45-76, 168-190; 
[29], стор. 85-95. 
 
3.2  «Пошук оптимального господарського рішення на основі 

нормативної та прогностичної інформації. Побудова економіко-
гідрометеорологічних моделей. Визначення збитків споживача. 

Аналіз методів оцінки економічної ефективності 
гідрометеорологічного забезпечення різних галузей господарського 
комплексу України. 

           
3.2.1 Повчання 
 
При вивченні розділу програми, пов’язаного з пошуком оптимального 

господарського рішення на основі нормативної та прогностичної 
гідрометеорологічної інформації та визначення збитків споживачів потрібно 
звернути увагу на: 

1. Способи вибору найбільш вигідного рішення (з економічної точки 
зору) споживача на основі наданої гідрометеорологічної інформації. Для 
оптимізації господарської діяльності на основі інформації про стан атмосфери і 
гідросфери найбільш доцільне використання одного із часткових методів теорії 
гри – методу статистичних рішень, при урахуванні випадковості природних 
процесів.  

2. Функції втрат та властивості функцій втрат. Апріорі втрати задані 
комбінацією значень гідрометеорологічної величини hу  і рішення kl . В 
одному і тому ж рішенні kl може бути реалізовано скільки завгодно значень 
величини Y. Так само одному значенню гідрометеорологічної величини hу  
може відповідати більшість рішень L. Таким чином мова йде про функцію 
втрат R(у,l), яка описує економічні наслідки різноманітних комбінацій рішення 
L, та здійсненого значення величини Y. 

3. Матриці втрат та умовних ймовірностей. Ймовірність прийняття 
ідеального господарського рішення дуже мала і максимум корисності ( )jyθ  в 



кожному окремому випадку практично недосяжний. Процес прийняття 
найбільш вигідного економічного рішення називається оптимізацією, а 
знайдене рішення – оптимальним. В однакових  обставинах оптимізація 
приводить до неоднакових рішень в залежності від прийнятого критерію. 

4. Критерії оптимізації господарських рішень.  
5. Оптимізаційний розрахунок в матричній формі.  
Загальна схема оптимізаційного розрахунку на основі прогностичної 

інформації залишається незмінною і відповідає, в залежності від прийнятого 
критерію. Відмінність полягає лише в тому, що функція розподілу f(y) 
замінюється умовним розподілом ймовірностей ( )іyy ′|ϕ . В межах Байєсової 
стратегії середньостатистичні втрати при рішенні lk та прогнозі іу′ , складають 

( ) ( ) ( )dyy|ylyRlyR i
y

y
kki ′=′ ∫ ϕ

max

min

,, . 

В матричній формі розрахунок середньостатистичних втрат виконується 
за схемою 

( ) ( )( ) ( )kj
dj

j
ijki lyRyyyplyR ,|

1
, ∑

=

=
′∆±=′ . 

Оптимальним є рішення 
0kk ll = , при якому втрати, обчислені за 

наведеною формулою, є найменшими  

( ) ( )ki
k

ki lyRlyR ,, min0
′=′

><
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Після вивчення розділу програми студенти повинні оволодіти 
наступними знаннями: 

        - збитки через гідрометеорологічні умови та їх класифікація;  
        -  оцінка збитків і збережених матеріальних коштів; 
        - методи пошуку оптимального господарського рішення на основі 

нормативної та прогностичної інформації; 
        -аналіз методів оцінки економічної ефективності 

гідрометзабезпечення народного господарства України. 
       -  галузеву спрямованість гідрометеорологічного забезпечення. 
 
3.2.2. Питання для самоперевірки 
 
1. Що таке ідеальне і довільне (не обґрунтоване і оптимальне) рішення? 
2. Дайте визначення термінів «корисність» та «втрати». 
3. Дайте визначення наступних властивостей функції втрат: 

“симетричність” та “відмінність”. 
4. Які критерії оптимізації господарських рішень використовуються в 

сучасній гідрометеорологічній практиці ? 
5. Чим відрізняються “ рішення ” і “ стратегія ” споживача? 
6. В яких випадках доцільно мінімізувати середньостатистичні втрати? 



7. Чи завжди при виборі господарського рішення береться в розрахунок 
увесь діапазон змінювання гідрометеорологічної  величини? 

8. Дайте визначення таких понять: «платіжна матриця втрат», «матриця 
умовних ймовірностей», «матриця стратегій». 

 
 

Література 
   [3],стор. 48-62; 
  [16], стор.  146-150; 
  [22] ,стор. 119-15, 200-215; 
  [35] , стор. 111-119, 146-153; 
  [36] ,стор.  17-24. 
 
 

3.3 Практичний модуль ЗМ-П1 «Принципи побудови 
гідрометеорологічного забезпечення господарства»,  «Економічна 
ефективність гідрометеорологічного забезпечення народного 
господарства» , «Пошук оптимального господарського рішення на 
основі нормативної та прогностичної інформації» 

 
3.3.1 Повчання 

 
          Після вивчення ЗМ-П1 студенти повинні оволодіти наступними 
вміннями: 
-  визначати форми гідрологічного забезпечення та види гідрологічної                              
інформації; 
-  вирішувати задачі і форми гідрометзабезпечення при розвитку      
 стихійних явищ і процесів; 
-  критерії оцінки ефективності методики та якості прогнозів водного  
 режиму річок; 
-   форми представлення різного виду прогнозів; 
-   виконувати розрахунок допустимої похибки при довгострокових і 
короткострокових прогнозах водного режиму річок. 
- виконувати оптимізаційні розрахунки на основі байєсової стратегії для 
визначення найбільш економічно вигідного господарського рішення при  
використанні того чи іншого виду гідрометеорологічної інформації; 
- визначати критерії мінімакса, байєсової стратегії, критерій мінімальної 
дисперсії втрат та інш.; 
- складати матрицю стратегій (втрат) споживача; 
- виконувати оцінку прогнозів та надавати графічний вигляд  
спостережених та спрогнозованого гідрографів у створах річки; 
- приймати оптимальне рішення при якому, відповідно байєсової  
стратегії, витрати мінімальні. 
 
  
 



Питання для самоперевірки 
 
1. Визначте основні завдання гідрометеорологічного забезпечення 

об’єктів господарського комплексу країни. 
2. Визначте встановлений порядок проведення розбору подій, 

пов’язаних з оцінкою впливу несприятливих погодних умов. 
3. На які види інформації поділяється оперативна гідрометеорологічна 

інформація? 
4. Що таке режимна і нормативна гідрологічна інформація? 
5. Які матеріали є основними джерелами нормативної гідрологічної 

інформації? 
6. Що таке попередження про НЯ і СЯ? В якій формі це попередження 

доводиться до відома різних категорій споживача? 
7. Яку інформацію вміщує каталог показників небезпечних 

метеорологічних та гідрологічних явищ та класифікатор надзвичайних 
ситуацій? 

8. Як поділяються  прогнози за ознаками та завчасністю? Дайте 
визначення терміну "допустима похибка прогнозу". 

9. В яких випадках гідрологічна інформація надається для споживача у 
вигляді консультації? 

10. Що є критерієм оцінки якості методики прогнозу ?  
11. Скільки і які форми випуску довгострокових і короткострокових 

прогнозів ви знаєте? 
12. Що таке ідеальне, безпідставне і оптимальне рішення? 
13. Дайте визначення терміну “витрати” і властивостей функції 

витрат “симетричність” та “відмінність”. 
14. Критерії оптимізації господарських рішень. В чому зміст 

байєсової стратегії? 
15. Чим відрізняється “рішення” і “стратегія” споживача? 
16. Дайте визначення таких понять: 
- “платіжна матриця витрат”; 
- “матриця умовних ймовірностей”; 
- “матриця стратегій ”. 
17. Що являється основним гідрологічним матеріалом при виконанні 

оптимізаційних розрахунків на основі даних ре-жимного характеру? 
 
Література 
 
[1],  стор. 25-26, 28-33, 35-37; 
[2] ,  стор. 5-18, 364-370; 
[3] ,  стор. 14-15,54-62; 
[6],  стор. 4-12; 
[8],  стор. 5-92; 



[12] ,стор. 3-17, 28-31, 37-45, 101-108, 132-134 ; 
               [19],стор. 3-23, 55-59, 91-98; 

[21],  стор. 8-26 ; 
[28,стор. 4-15, 45-76, 168-190; 
[29],стор. 85-95. 

 
 

. 
4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО ТА 

СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

Блок «економіка гідрометеорологічного забезпечення» 
 

4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи ЗМ-Л1. 
 
 

№ 
з/п  

Тестові завдання Література, 
сторінки 

1 Принципи побудови гідрометеорологічного забезпечення 
споживачів …. 

[1] стор. 41-48,  
[3] стор. 6-9, 
[4] стор. 34-42 

2 Організація та склад гідрометеорологічного забезпечення галузей 
господарського комплексу України ….  

[3] стор. 7-13,  
[5] стор. 15-23 
 

3 Комплекс гідрометеорологічних робіт, який виконується 
підрозділами гідрометеорологічної служби з метою найбільш 
повного та своєчасного забезпечення галузей економіки країни … ? 

[1] стор. 42-47,     
[3] стор. 7-9, 
[5] стор. 46-51  

4 Основні задачі гідрометеорологічного забезпечення споживачів … [3] стор. 7-9 
 

5 Основні види гідрометеорологічного забезпечення споживачів … [3] стор. 17-20 
6 Спеціалізовані гідрометеорологічні станції, сфери їх виробничої 

діяльності … 
  [3] стор. 25-29 

7 Рівні гідрометеорологічного забезпечення окремих споживачів та 
галузей національної економіки України …. 

[3] стор. 16-27, 
[4] стор. 23-30 

8 Організація оперативного гідрометеорологічного забезпечення. Види 
оперативного забезпечення споживачів … 

 [3] стор. 9-13 

9 Оперативна і нормативна форми гідрометеорологічного 
забезпечення споживачів гідрометеорологічної інформації … 

 [3] стор. 16-19 

10 Автоматизовані технології оперативно-прогностичної діяльності 
служби гідрометеорологічних прогнозів … 

 [3] стор. 22-24 

11 Фонд науково-оперативних матеріалів. Зміст і об'єм матеріалів 
фонду…  

 [3] стор. 25-29 

12  Види прогностичної гідрометеорологічної інформації … [1] стор. 25-33,  
[3] стор. 29-30 

13 Форми випуску прогнозів про загрозу настання стихійного явища 
або небезпечних процесів гідрометеорологічного характеру … 

 [3] стор. 38-40 

14 Завчасність прогностичної гідрометеорологічної інформації та її 
достовірність… 

[3] стор. 29-30, 
[5] стор. 46-51  

15 Критерії якості методики прогнозу …  [1] стор. 41-48,  
[3] стор. 30-34 

16 Оцінка якості випуску гідрометеорологічного прогнозу та його 
достовірності ….  

[2] стор. 10-12,  
[15] стор. 30-34 



17 Прогностична гідрометеорологічна інформація. Прогноз та 
консультація … 

[1] стор. 37-39,  
  [3] стор. 29-30 

18 Завчасність та форми випуску гідрометеорологічних прогнозів … [2] стор. 5-12, 
[3] стор. 29-30 

19 Завчасність прогностичної гідрометеорологічної інформації 
залежить від … 

[3] стор. 29-30, 
34-38 

20 Каталог небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ та 
процесів …. 

  [3] стор. 39-42 

21 Критерії небезпеки гідрометеорологічних явищ і процесів 
визначаються … 

 [3] стор. 39-42 

22 Види прогностичної інформації та завчасність її надання окремим 
споживачам … 

[1] стор. 34-37,  
[3] стор. 29-38 

23 Оперативна гідрометеорологічна інформація та вимоги до неї. Види 
оперативної гідрометеорологічної інформації … 

[3] стор. 18-23 

24  Основні відмінності критеріїв та стратегій прийняття оптимального 
господарського рішення … 

[3] стор. 56-58 

25 Форми визначення оптимального господарського рішення при 
застосуванні прогностичної гідрометеорологічної інформації … 

  [3] стор. 58-62 

26  Форми визначення оптимального господарського рішення при 
застосуванні нормативної гідрометеорологічної інформації … 

 [3] стор. 58-62 

27  Визначте умови, при яких гідрометеорологічна інформація 
надається у формі прогнозу, консультації або бюлетеня … 

 [3] стор. 29-38 

28 За якими нормативними вимогами визначається характер 
епізодичної гідрометеорологічної інформації … 

[3] стор. 17-19 

29 Загальна схема розрахунків економічної ефективності при 
гідрометеорологічному забезпеченні споживачів … 

[3] стор. 67-72 

30 Детермінанти формування попиту та пропозицій на ринку 
метеорологічних послуг …  

 [5] стор. 48-54 

31 Принципи відбору оптимальних погодно-господарських рішень [5] стор. 159-
165 

32 Врахування некардинальності заходів захисту та корисності 
гідрометеорологічної інформації … 

[5] стор. 176-
185 

33 Маркетинг та рекламна діяльність в системі маркетингу 
гідрометеорологічних послуг … 

[5] стор. 196-
208, 212-214 

34 Економічні механізми стимулювання збуту гідрометеорологічного 
продукту … 

[5] стор. 209- 
 222 

35 Вплив змін клімату на економічну поведінку та форми 
гідрометеорологічного забезпечення … 

   [5] стор. 252- 
263 

36 Визначення оптимального господарського рішення …  [3] стор. 56-58, 
   [5] стор. 168-  
  172, 175-177 
 

37 Визначення безпідставного (довільного) господарського рішення …   [3] стор. 48-50 
38 Визначення ідеального господарського рішення …   [3] стор. 48-50 
39 Основні табличні матеріали (матриці) при проведенні 

оптимізаційних розрахунків з гідрометеорологічними даними 
нормативного характеру … 

 [3] стор. 58-62 

40 Основні табличні матеріали (матриці) при проведенні 
оптимізаційних розрахунків з гідрометеорологічними даними 
прогностичного характеру … 

[3] стор. 58-62  

41  Оптимальне господарське рішення. Співвідношення процедури його 
прийняття та оцінки рентабельності господарської діяльності 
споживача …. 

[3] стор. 56-58 

42 Визначте характеристику похідної функції витрат при прийнятті  [3] стор. 58-62 



оптимального господарського рішення … 
43 Основні недоліки оптимізаційного розрахунку 

середньостатистичних витрат в матричній формі …. 
 [3] стор. 58-62 

44 Матриця стратегій та її навантаження при оптимізаційних 
розрахунках 

[3] стор. 58-62 

45 Надайте основні характеристики стратегії, пов’язаної з мінімізацією 
середньостатистичних витрат для різних господарських рішень та 
при визначених початкових умовах ….  

 [3] стор. 58-62 

46  Стратегія Байеса та її основний математичний апарат … [3] стор. 58-62 
47 Матриця безумовних ймовірностей. Умови її застосування при 

оптимізаційних розрахунках. 
 [3] стор. 54-56 

48  Матриця умовних ймовірностей. Умови її застосування при 
оптимізаційних розрахунках.  

 
[3] стор. 54-56 

49 Основні стратегії та критерії оптимізації господарських рішень при 
гідрометеорологічному забезпеченні …. 

[3] стор. 54-62 

50  Розрахунок матеріальних витрат споживача по гідрологічним даним 
нормативного характеру проводиться з використанням матриць …  

[3] стор. 50-53 

51 Розрахунок матеріальних витрат споживача по гідрологічним даним 
прогностичного характеру проводиться з використанням матриць …  

[3] стор. 50-53 

52  Матрична форма розрахунку середньостатистичних втрат при умовах 
використання нормативної інформації 

 [13 стор. 56-62 

53 Матрична форма розрахунку середньостатистичних втрат при умовах 
використання прогностичної інформації 

 [3] стор. 56-62 

54 Функція втрат. Її основні властивості …  [3] стор. 50-53 
55 Властивості функції втрат та їх зв’язок з обсягами 

гідрометеорологічних робіт (розрахунків) при 
гідрометеорологічному забезпеченні споживачів …   

[3] стор. 50-56, 
[4] стор. 34-42 

56 Платіжна матриця втрат. Її властивості…   [3] стор. 58-62 
57 Основні відмінності критерія від стратегії прийняття оптимального 

господарського рішення при використанні прогностичної 
гідрометеорологічної інформації  

[3] стор. 56-58 

58 Основні відмінності критерія від стратегії прийняття оптимального 
господарського рішення при використанні нормативної 
гідрометеорологічної інформації  

[3] стор. 56-58 

59 Критерій оптимізації господарського рішення – мінімальної 
ймовірності найбільш великих втрат. Його характеристика та сфера 
застосування … 

[3] стор. 56-58 

60 Критерій оптимізації господарського рішення – мінімізації дисперсії 
втрат. Його характеристика та сфера застосування … 

 [3] стор. 56-58 

61 Критерій оптимізації господарського рішення «Мінімакс». Його 
характеристика та сфера застосування … 

[3] стор. 56-58 

62 Загальна схема розрахунку та оцінки повторюваності господарського  
рішення … 

[3] стор. 72-73 

63 Економіко-екологічні аспекти гідрометеорологічного забезпечення 
окремих галузей національної економіки України … 

 
[3] стор. 78-82, 
[5] стор. 145-
159 

64 Методи оцінки економічної ефективності гідрометеорологічного 
забезпечення аграрного сектору та міського господарства … 

[3] стор. 82-85, 
[4] стор. 66-73, 
[5] стор.90-100 

  132-134  
65 Методи оцінки економічної ефективності гідрометеорологічного 

забезпечення водного транспорту країни … 
[15] стор. 85-87, 
[17] стор. 101-
114, 135-141 



66 Методи оцінки економічної ефективності гідрометеорологічного 
забезпечення енергетичного комплексу України … 

[15] стор. 87-92, 
[16] стор. 58-65, 
[17] стор. 115-
131  

67 Методи оцінки економічної ефективності гідрометеорологічного 
забезпечення транспортної інфраструктури країни … 

[3] стор. 82-85, 
[4] стор. 73-95, 

 [5] стор. 101-
114 

 
68 Методи оцінки економічної ефективності гідрометеорологічного 

забезпечення водного господарства України … 
[3] стор. 94-97, 
[4] стор.96-100 

 
69 Методи оцінки економічної ефективності гідрометеорологічного 

забезпечення рибного господарства … 
[3] стор. 94-98, 
[4] стор.96-100 

70 Економічні аспекти оцінки вразливості урбанізованого середовища 
до змін клімату 

[5] стор. 252-
263, 299-315 

 
 

4.2. Тестові завдання до залікової контрольної роботи. 
 

№ 
з/п  

Тестові завдання Література, 
сторінки 

1 Принципи побудови гідрометеорологічного забезпечення 
споживачів …. 

[1] стор. 41-48,  
[3] стор. 6-9, 
[4] стор. 34-42 

2 Організація та склад гідрометеорологічного забезпечення галузей 
господарського комплексу України ….  

[3] стор. 7-13,  
[5] стор. 15-23  

3 Комплекс гідрометеорологічних робіт, який виконується 
підрозділами гідрометеорологічної служби з метою найбільш 
повного та своєчасного забезпечення галузей економіки країни … ? 

[1] стор. 42-47,     
[3] стор. 7-9, 
[5] стор. 46-51  

4 Основні задачі гідрометеорологічного забезпечення споживачів … [3] стор. 7-9 
5 Основні види гідрометеорологічного забезпечення споживачів … [3] стор. 17-20  
6 Спеціалізовані гідрометеорологічні станції, сфери їх виробничої 

діяльності … 
 [3] стор. 25-29 

7 Рівні гідрометеорологічного забезпечення окремих споживачів та 
галузей національної економіки України …. 

[3] стор. 16-27, 
[4] стор. 23-30 

8  Види прогностичної гідрометеорологічної інформації … [1] стор. 25-33,  
[3] стор. 29-30 

9 Завчасність прогностичної гідрометеорологічної інформації та її 
достовірність… 

[3] стор. 29-30, 
[5] стор. 46-51  

10 Критерії якості методики прогнозу …  [1] стор. 41-48,  
[3] стор. 30-34 

11 Оцінка якості випуску гідрометеорологічного прогнозу та його 
достовірності ….  

[2] стор. 10-12,  
[3] стор. 30-34 

12 Прогностична гідрометеорологічна інформація. Прогноз та 
консультація … 

[1] стор. 37-39,  
  [3] стор. 29-30 

13 Завчасність та форми випуску гідрометеорологічних прогнозів … [2] стор. 5-12, 
364-370,  
[3] стор. 29-30 

14 Завчасність прогностичної гідрометеорологічної інформації 
залежить від … 

[3] стор. 29-30, 
34-38 

15 Каталог небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ та 
процесів …. 

 [3] стор. 39-42 



16 Критерії небезпеки гідрометеорологічних явищ і процесів 
визначаються … 

  [3] стор. 39-42 

17 Види прогностичної інформації та завчасність її надання окремим 
споживачам … 

[1] стор. 34-37,  
[3] стор. 29-38 

18 Оперативна гідрометеорологічна інформація та вимоги до неї. Види 
оперативної гідрометеорологічної інформації … 

[3] стор. 18-23 

19  Основні відмінності критеріїв та стратегій прийняття оптимального 
господарського рішення … 

[3] стор. 56-58   

20 Визначення оптимального господарського рішення …  [3] стор. 56-58, 
  [5] стор. 168-  
  172, 175-177 
 

21 Визначення безпідставного (довільного) господарського рішення …   [3] стор. 48-50 
22 Визначення ідеального господарського рішення …   [3] стор. 48-50 
23 Форми визначення оптимального господарського рішення при 

застосуванні прогностичної гідрометеорологічної інформації … 
   [3] стор. 58-62 

24  Форми визначення оптимального господарського рішення при 
застосуванні нормативної гідрометеорологічної інформації … 

 [3] стор. 58-62 

25 Основні табличні матеріали (матриці) при проведенні 
оптимізаційних розрахунків з гідрометеорологічними даними 
нормативного характеру … 

 [3] стор. 58-62 

26 Основні табличні матеріали (матриці) при проведенні 
оптимізаційних розрахунків з гідрометеорологічними даними 
прогностичного характеру … 

[3] стор. 58-62  

27  Оптимальне господарське рішення. Співвідношення процедури його 
прийняття та оцінки рентабельності господарської діяльності 
споживача …. 

[3] стор. 56-58 

28 Визначте характеристику похідної функції витрат при прийнятті 
оптимального господарського рішення … 

 [3] стор. 58-62 

29 Основні недоліки оптимізаційного розрахунку 
середньостатистичних витрат в матричній формі …. 

 [3] стор. 58-62 

30 Матриця стратегій та її навантаження при оптимізаційних 
розрахунках 

 [3] стор. 58-62 

31 Надайте основні характеристики стратегії, пов’язаної з мінімізацією 
середньостатистичних витрат для різних господарських рішень та 
при визначених початкових умовах ….  

 [3] стор. 58-62 

32  Стратегія Байеса та її основний математичний апарат …  [3] стор. 58-62 
33 Матриця безумовних ймовірностей. Умови її застосування при 

оптимізаційних розрахунках. 
 [3] стор. 54-56 

34  Матриця умовних ймовірностей. Умови її застосування при 
оптимізаційних розрахунках.  

   [3] стор. 54-56 

35 Основні стратегії та критерії оптимізації господарських рішень при 
гідрометеорологічному забезпеченні …. 

 [3] стор. 54-62 

36  Визначте умови, при яких гідрометеорологічна інформація 
надається у формі прогнозу, консультації або бюлетеня … 

   [3] стор. 29-38 

37  Розрахунок матеріальних витрат споживача по гідрологічним даним 
нормативного характеру проводиться з використанням матриць …  

 [3] стор. 50-53 

38 Розрахунок матеріальних витрат споживача по гідрологічним даним 
прогностичного характеру проводиться з використанням матриць …  

  [3] стор. 50-53 

39 За якими нормативними вимогами визначається характер 
епізодичної гідрометеорологічної інформації … 

  [3] стор. 17-19 

40  Матрична форма розрахунку середньостатистичних втрат при умовах 
використання нормативної інформації 

  [3] стор. 56-62 

41 Матрична форма розрахунку середньостатистичних втрат при умовах   [3] стор. 56-62 



використання прогностичної інформації 
42 Функція втрат. Її основні властивості …    [3] стор. 50-53 
43 Властивості функції втрат та їх зв’язок з обсягами 

гідрометеорологічних робіт (розрахунків) при 
гідрометеорологічному забезпеченні споживачів …   

  [3] стор. 50-56, 
  [4] стор. 34-42 

44 Платіжна матриця втрат. Її властивості…   
   [3] стор. 58-62 

45 Основні відмінності критерія від стратегії прийняття оптимального 
господарського рішення при використанні прогностичної 
гідрометеорологічної інформації  

   [3] стор. 56-58 

46 Основні відмінності критерія від стратегії прийняття оптимального 
господарського рішення при використанні нормативної 
гідрометеорологічної інформації  

[3] стор. 56-58 

47 Критерій оптимізації господарського рішення – мінімальної 
ймовірності найбільш великих втрат. Його характеристика та сфера 
застосування … 

[3] стор. 56-58 

48 Критерій оптимізації господарського рішення – мінімізації дисперсії 
втрат. Його характеристика та сфера застосування … 

 [3] стор. 56-58 

49 Критерій оптимізації господарського рішення «Мінімакс». Його 
характеристика та сфера застосування … 

[3] стор. 56-58 

50 Загальна схема розрахунків економічної ефективності при 
гідрометеорологічному забезпеченні споживачів … 

[3] стор. 67-72 

51 Загальна схема розрахунку та оцінки повторюваності господарського  
рішення … 

[3] стор. 72-73 

52 Економіко-екологічні аспекти гідрометеорологічного забезпечення 
окремих галузей національної економіки України … 

 
[3] стор. 78-82, 
[5] стор. 145-
159 

53 Методи оцінки економічної ефективності гідрометеорологічного 
забезпечення аграрного сектору та міського господарства … 

[3] стор. 82-85, 
[4] стор. 66-73, 
[5] стор.90-100 

  132-134  
54 Методи оцінки економічної ефективності гідрометеорологічного 

забезпечення водного транспорту країни … 
[3] стор. 85-87, 
[5] стор. 101-
114 

55 Методи оцінки економічної ефективності гідрометеорологічного 
забезпечення енергетичного комплексу України … 

[3] стор. 87-92, 
[4] стор. 58-65, 
[5] стор. 1115-
131  

56 Методи оцінки економічної ефективності гідрометеорологічного 
забезпечення транспортної інфраструктури країни … 

[3] стор. 82-85, 
[4] стор. 73-95, 

 [5] стор. 101-
114 

57 Методи оцінки економічної ефективності гідрометеорологічного 
забезпечення водного господарства України … 

[3] стор. 94-97, 
[4] стор.96-100 

 
58 Методи оцінки економічної ефективності гідрометеорологічного 

забезпечення рибного господарства … 
[3] стор. 94-98, 
[4] стор.96-100 

59 Детермінанти формування попиту та пропозицій на ринку 
метеорологічних послуг …  

 [5] стор. 48-54 

60 Економічні механізми стимулювання збуту гідрометеорологічного 
продукту … 

 [5] стор. 209- 
 222 
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