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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Методи оптимізації – це розділ математичної науки, який займається розробкою і пра-

ктичним застосуванням методів найефективнішого (оптимального) управління організаційними 

системами. Метою дослідження операцій є кількісне обгрунтування рішень, які приймаються 

при управлінні організаціями. Основним змістом курсу є розкриття понять і методів математич-

ного моделювання соціально-економічних систем і процесів. При цьому основна увага 

звертається на вміння створювати математичні моделі задач, які зустрічаються в різних 

областях практики, а також на аналіз і осмислення розв’язків, що одержуються при розв’язу-

ванні даних математичних моделей. Основним змістом курсу є розкриття понять і методів мате-

матичного моделювання соціально-економічних систем і процесів. При цьому основна увага 

звертається на вміння створювати математичні моделі задач, які зустрічаються в різних 

областях практики, а також на аналіз і осмислення розрахунків (розв’язків), що одержуються 

при розв’язуванні даних математичних моделей. 

2. Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основами теорії оптимізації та 

дослідження операцій, необхідних для розв’язування багатьох теоретичних і практичних 

економічних, соціальних задач, задач логістики, призначення, теорії ігор,  познайомити з 

методами знаходження оптимального плану; розвинути логічне мислення, вміння самостійно 

аналізувати та здійснювати  математичні дослідження прикладних задач.  

3. Пререквізити. Математичний аналіз, лінійна алгебра, теорія ймовірностей, 

програмування. 

4. Результати навчання 
Студент повинен вміти поставити задачу, вибрати математичну модель, яка описує цю 

задачу, застосувати певний метод для її розв’язування, а також зробити правильний висновок і 

дати відповідне тлумачення розв’язку. 

знати: основні поняття математичного моделювання; методи розв’язування 

оптимізаційних задач, типи оптимізаційних задач, сфери застосування розглядуваних методів.  

вміти: будувати математичну модель задачі, вибрати правильний метод розв’язування, 

аналізувати отриманий розв’язок; застосовувати розглядувані методи до розв’язувати 

практичних задач оптимізації з використанням технологій програмування; використовувати й 

адаптувати математичну теорію та методи  для доведення математичних тверджень про 

розв’язки задач; моделювати, обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання 

прикладних задач оптимізації ;  проводити математичне і комп’ютерне моделювання для  

розв’язання формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів;. 

формулювати математичну постановку задачі, спираючись на постановку мовою предметної 

галузі, та обирати метод її розв’язання; розробляти та використовувати на практиці алгоритми, 

пов’язані пошуком оптимальних рішень; володіти основними методами розробки дискретних і 

неперервних математичних моделей об’єктів та процесів, аналітичного дослідження цих 

моделей на предмет існування та єдиності їх розв’язку; володіти методиками вибору 

раціональних методів та алгоритмів розв’язання математичних задач оптимізації та 

дослідження операцій; виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного 

розвитку. 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, 

формуються наступні загальні компетентності:  

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Вміння застосовувати 

знання у практичній діяльності; 

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї; 

ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Здатність 

спілкуватися іноземною мовою;  

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, інформаційними 

технологіями та комп’ютерною технікою; 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  
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фахові компетентності: 

ФК01. Здатність використовувати й адаптувати математичні теорії, методи та прийоми 

для доведення математичних тверджень;  

ФК02. Здатність виконувати завдання, сформульовані у математичній формі.  

ФК03. Здатність обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання 

прикладних задач оптимізації; 

ФК09. Здатність до проведення математичного моделювання та розв’язання 

формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів; 

ФК14. Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на 

постановку мовою предметної галузі, та обирати метод її розв’язання; 

та отримуються наступні програмні результати навчання: 

ПРН05. Уміти розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов’язані з 

розв’язанням систем алгебраїчних рівнянь, пошуком оптимальних рішень.; 

ПРН06. Володіти основними методами розробки дискретних математичних моделей 

об’єктів та процесів, аналітичного дослідження цих моделей на предмет існування та єдиності 

їх розв’язку; 

ПРН10. Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язання 

математичних задач оптимізації та  дослідження операцій; 

ПРН14. Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 

 
5. Опис навчальної дисципліни  

5.1. Загальна інформація 
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навчання 
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Денна 4 
7 

8 

3 

3 

90 

90 

30 

22 

15 

22 
  

45 

46 
 

Залік 

іспит 

Заочна    
  

       

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л П лаб інд с.р. л П лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1.Лінійне програмування 

Тема 1. Побудова 

математичних моде-

лей економічних 

процесів   

9 2 2   5       

Тема 2. Еквівалентні 

форми задач  

9 2 2   5       

Тема 2. Градієнтний 

метод 

11 3 2   6       
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Тема 3. Методи роз-

в’язування задач 

лінійного прог-

рамування 

15 4 4   7       

Тема 4. Двоїстість у 

лінійному програму-

ванні 

12 5 2   5       

Разом за  ЗМ1 56 16 12   28       

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. Спеціальні залачі лінійного програмування 

Тема 1. Транспортні 

задачі 

34 14 3   17       

Разом за семестр 90 30 15   45       

Тема 2. Задачі 

цілочислового 

програмування 

13 4 4   5       

Разом за ЗМ 2 47 18 7   22       

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 3.  Нелінійне програмування 

Тема 1. Задачі теорії 

ігор 

18 4 4   10       

Тема 2. Графічний 

метод розв’язування 

задач нелінійного 

програмування 

10 2 2   6       

Тема 3. Задачі 

нелінійного про-

грамування без об-

межень і з 

обмеженнями- 

рівностями, 

обмеженнями- 

нерівностями 

26 8 8   10       

Тема 4. Задача 

комівояжера 

15 2 2   7       

Тема 5. Потоки на 

мережах 

14 2 2   8       

Разом за ЗМ 3 79 18 18   41       

Разом за семестр 90 22 22   46       

Усього годин 180 52 37   91       

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ Назва теми 

1 Симплексний метод 

2 Двоїстий симплексний метод 

3. Транспортні задачі з обмеженнями на пропускні спроможності 

4. Метод віток 

5. Задачі опуклого програмування 

6. Задачі теорії ігор 

7. Потоки на мережах 
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6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна та письмова (індивідуальна домашня робота, 

творча робота з застосуванням комп’ютерних методів розв’язування пропонованих задач). 

Формами підсумкового  контролю є залік у 7 семестрі та екзамен у 8 семестрі. На залік 

виносяться лише перевірка рівня виконання практичних  завдань, екзамен включає і 

теоретичний матеріал двох семестрів, в тому числі побудова математичних моделей. 

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

- контрольні роботи; 

-  індивідуальні домашні роботи; 

- індивідуальні проекти; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Кожен студент виконує домашнє завдання з кожної теми. Кожна така робота оцінюється 

з урахуванням пояснень студента. Отримані протягом семестру бали сумуються. Крім того, 

проводиться колоквіум, до якого включене теоретичне питання, та контрольні роботи, 

тестування.  

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) Відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) Добре 

Задовільно 
D (60-69) Задовільно 

E (50-59) Достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 
(незадовільно)  

з обов'язковим повторним курсом 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(залікова 

робота) 

Сумарна  

к-ть балів 
Змістовий модуль 1 Змістовий 

модуль  2 

Змістовий модуль  3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т1 Т2 Т3  Т4 Т5  

40 

 

100 2 3 15 15 25       

     13 7 10 18 7 5 40 100 
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7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1. Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І. Методи оптимізації. Навчальний електронний 

посібник для студентів спеціальностей “Прикладна математика”, “Інформатика”, 

“Соціальна інформатика”. − Київ: Електронне видання. Ел. бібліотека факультету 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003.−215 

с. 

2. Ю. П. Зайченко Дослідження операцій , 7-ме вид., -- Київ. , 2006, – 816 с. 

3. С.А. Ашманов. Линейное программирование. – М.: Наука, 1981.– 340 с. 

4. В.А. Балашевич. Основы математического программирования. – Мн. : Выш. шк., 1985. – 

173 с. 

5. Конюховский П. В. Математические методы исследования операций в экономике – 

СПб: Питер, 2000. – 208 с. 

6. Исследование операций в экономике: Учебн. пособие для вузов / Н.Ш.Кремер, 

И.М.Тришин, М.И.Фридман. – М.: ЮНИТИ, 2000. –  

407 с. 

7. Лавренчук В.П. Готинчан Т.І. Букатар М.І. Пасічник Г.С. Математичні методи 

дослідження операцій: Навчальний посібник.— Чернівці: Рута,  2005. –  351 с.  

8. Пасiчник Г.С., Кушнiрчук В.Й. Методи оптимiзацiї: лiнiйне програмування: Навчальний 

посiбник. 2-ге вид., виправлене. – Чернiвцi: Золотi литаври, 2013. – 88 c. 

9. Таха Х. Введение в исследование операций – М.: Издательский дом “Вильямс”. – 2001. 

– 912 с. 

10. Пасiчник Г.С., Кушнiрчук В.Й. Методи оптимiзацiї: транспортна задача: Навчальний 

посiбник – Чернiвцi: Золотi литаври, 2013. – 100 c. 

11. Пасічник Г.С.  Методи оптимізації: дискретне програмування: Навчальний посiбник  

[Електронний ресурс] – Чернiвцi: Чернівецький нац. ун-т., 2020. – 100 c. – Режим 

доступу: https://matmod.fmi.org.ua/media/1500/pasichnuk_mo.pdf. 

12. Пасічник  Г.С, Кушнірчук В.Й. Методи оптимізації: нелінійне програмування: Нав-

чальний посібник. – Чернiвцi: Золоті литаври, 2021. – 65 c. – Режим доступу:  

https://matmod.fmi.org.ua/media/1500/pasichnuk_mo.pdf. 

 

 

7.2. Допоміжна 

 

13. М.С. Красс. Математика для экономических специальностей: Учебник. – М.: ИНФРЯ-

М., 1998. – 464 с. 

14. А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, И.Г. Шандро. Математика в 
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