
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Методи оптимізації та дослідження операцій  
(назва) 

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова   Форма навчання:  денна, заочна                  

Освітній ступінь: бакалавр                                                        

Галузь знань:  усі галузі знань                                                              ______                                              

Спеціальність:  усі спеціальності _____________________________________________                                                                   

Навчальний семестр:   ІІІ   _______________________________ 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: денна форма: 24 - лекції; 24 - практичні; 72 - 

самостійна робота; заочна форма: 6 - лекції; 6 - практичні; 108 - самостійна робота) 

Мова викладання:  українська  _____________________________________  

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ:  Щоголєва Тетяна Миколаївна ___________________________ ______  

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач__________________________  

Кафедра: математики, інформатики та інформаційної діяльності     

Робочій e-mail:  dgannnn7@gmail.com  _________________________  

Години консультацій на кафедрі: середа 14.00 – 15.00       

 

3. Опис та мета дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи оптимізації та дослідження 

операцій» є набуття студентами знань з основних принципів та інструментарію постановки 

задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з 

метою використання в економіці. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни вивчення навчальної дисципліни є основні 

принципи та інструментарій постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, 

методи їх розв’язування та аналізу. 

Метою вивчення дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» є 

формування у здобувачів системи знань з методології та інструментарію побудови і 

використання різних типів економіко- математичних моделей. 

Засвоївши курс «Методи оптимізації та дослідження операцій», здобувачі вищої 

освіти отримують знання математичних методів дослідження операцій, оволодіють 

практичними вміннями та навичками в застосуванні математичних методів дослідження 

операцій для розв’язання практичних задач певних галузей науки і техніки. 

 

 

4. Результати навчання 



У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання 

 основні поняття та методи математичного програмування (лінійного, 

цілочислового, нелінійного, динамічного програмування) та теорії ігор; 

 основні принципи та інструментарій постановки задач, побудови економіко- 

математичних моделей, використання методів розв’язування та аналізу економічних задач. 

2. Уміння 

 ставити реальні прикладні задачі у сфері економіки та управлінні; 

 складати математичні моделі економічних задач та розв’язувати їх методами 

математичного програмування та теорії ігор; 

 проводити післяоптимізаційний аналіз та розробку практичних рекомендацій з 

прийняття рішень; 

 самостійно опрацьовувати математичну літературу (самостійно розширювати 

свої знання, розвивати логічне і алгоритмічне мислення; 

 користуватися довідниками і таблицями з різних розділів математики; 

самостійно освоювати програмні засоби за допомогою літератури та вбудованих довідкових 

систем або навчаючих програм). 

Комунікація 

 демонструвати навички усного та письмового спілкування державною мовою, 

висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з 

використанням відповідної термінології; 

 перетворювати словесний матеріал у математичні моделі, алгоритмізувати 

розв’язування прикладних задач; 

Автономність та відповідальність 

 використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для 

розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій; 

 вміти використовувати різноманітні ресурси для пошуку потрібної інформації, 

критично аналізувати й опрацьовувати інформацію з метою використання її у сфері 

професійної діяльності із дотриманням принципів дотримання авторських прав. 

 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема № 1. Предмет математичного програмування.   
Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Загальна постановка 

оптимізаційної задачі, її 

структура: цільова функція, 

обмеження як спосіб опису 

множини допустимих планів. 

2. Класифікація задач. 

Етапи розв’язання 

економічних задач 

оптимізації.  

1. Математичні методи дослідження операцій : 

підручник / Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та 

ін. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 212 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.p

df 

2. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи 

дослідження операцій» для студентів спеціальностей 122 

«Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та 

технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: ХНУБА, 2018. – 88 с. 

https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf


Практичне заняття (2 год.): 

Побудова математичних 

моделей економічних задач 

(економічні приклади моделей 

лінійного програмування): 

задача планування 

виробництва, транспортна 

задача, задача про мінімізацію 

відходів, задача про 

призначення, задача 

оптимального використання 

сировини, матричне 

планування. Загальна 

постановка задач лінійного 

програмування. 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

практичних завдань для студентів усіх спеціальностей 

першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. Прокопович, 

О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/201

9%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 

2. Дослідження операцій та методи оптимізації : 

практикум : у 2-х ч. Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. 

Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. Норік. – Харків : ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1

8976/1/2017_-

_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 

3. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження 

операцій» (для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і 

адміністрування» напряму 6.030601 – «Менеджмент» 

заочної форми навчання) / А. Є. Ачкасов, О. О. Воронков; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%

20печ%202012.pdf 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Розкрийте склад методики 

дослідження операцій. 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

практичних завдань для студентів усіх спеціальностей 

першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. Прокопович, 

О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/201

9%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 

 

 

Тема № 2. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Геометричний метод 

розв’язування задач лінійного 

програмування з двома 

змінними, ілюстрація 

можливих випадків, які 

трапляються під час 

розв’язування задачі. Задача 

лінійного програмування, 

форми її запису. Правила 

переходу від загальної задачі 

лінійного програмування до 

канонічної та стандартної. 

Дослідження задачі лінійного 

програмування: поняття 

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник 

/ Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : 

Сумський державний університет, 2017. – 212 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.p

df 

2. Українець А.І., Гуржій А.М., Самсонов В.В., Кривець 

Т.О., Городенська В.Я. Задачі лінійного та нелінійного 

програмування. Навч. посібник.- К.:НУХТ, 2007. – 156 с 

3. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження 

операцій» (для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і 

адміністрування» напряму 6.030601 – «Менеджмент» 

заочної форми навчання) / А. Є. Ачкасов, О. О. Воронков; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf


опорного плану, про 

геометричні властивості 

опорного та неопорного 

планів. 

20печ%202012.pdf 

4. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи 

дослідження операцій» для студентів спеціальностей 122 

«Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та 

технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: ХНУБА, 2018. – 88 с. 

https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

 

Практичне заняття (4 год.): 

Геометричне розв’язування 

задач лінійного 

програмування. Алгоритм 

переходу від загальної задачі 

до канонічної. Примінення 

властивосте й опорного та 

неопорного планів.Задача про 

оптимальний план випску 

продукції.Задача о сумішах. 

Задача про розкрій 

матеріалів.Задача про 

використання потужностей. 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

практичних завдань для студентів усіх спеціальностей 

першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. Прокопович, 

О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/201

9%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 

2. Дослідження операцій та методи оптимізації : 

практикум : у 2-х ч. Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. 

Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. Норік. – Харків : ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1

8976/1/2017_-

_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Розв'язати геометрично задачу 

про використання сировини 

для випадку існування одного 

оптимального розв'язку, 

використавши власні вхідні 

дані. 

Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний 

ресурс] : методичні рекомендації до практичних завдань для 

студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) 

рівня / уклад. С. В. Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. 

Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019

%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 

 

Тема № 3. Симплекс-метод.       

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

Теоретичні основи 

симплекс-методу 

розв’язування задачі лінійного 

програмування: поняття 

базису, допустимого базису; 

взаємозв’язок між базисами та 

опорними планами; ознаки 

оптимальності або 

необмеженості цільової 

функції на множині 

допустимих планів; правило 

покращання неоптимального 

допустимого базису. 

Алгоритм симплекс-методу та 

його реалізація за допомогою 

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник 

/ Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : 

Сумський державний університет, 2017. – 212 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.p

df 

2. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження 

операцій» (для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і 

адміністрування» напряму 6.030601 – «Менеджмент» 

заочної форми навчання) / А. Є. Ачкасов, О. О. Воронков; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%

20печ%202012.pdf 

3. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи 

дослідження операцій» для студентів спеціальностей 122 

«Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
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http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
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симплекс-таблиць. Поняття 

про виродженість у лінійному 

програмуванні. Запобігання 

зациклювання у випаду 

виродженості. Поняття про 

модифікований алгоритм 

симплекс-методу. 

технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: ХНУБА, 2018. – 88 с. 

https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

Практичне заняття (2 год.): 

Розв’язування ОЗЛП за 

допомогою симплекс-таблиць. 

Розв’язування ОЗЛП засобами 

MS Excel. Допустиме 

початкове базисне рішення. 

Альтернативний оптимальний 

розвязок.Необмежений 

екстремум.Недопустиме 

початкове базисне рішення. 

 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

практичних завдань для студентів усіх спеціальностей 

першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. Прокопович, 

О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/201

9%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 

2. Дослідження операцій та методи оптимізації : 

практикум : у 2-х ч. Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. 

Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. Норік. – Харків : ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1

8976/1/2017_-

_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 

 

Завдання для самостійної 

роботи:  
Розвязати задачу: 

 

Дослідження операцій та методи оптимізації : 

практикум : у 2-х ч. Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. 

Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. Норік. – Харків : ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18

976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 

 

 

Тема № 4. Двоїстість у лінійному програмуванні. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (4 год.): 

Теорія двоїстості для 

випадку симетричної пари 

взаємодвоїстих задач: 

означення прямої задачі та 

двоїстої до неї у 

симетричному випадку, 

взаємозв’язок між ними; 

співвідношення між 

допустимими значеннями 

цільових функцій прямої та 

двоїстої задач. Перша та друга 

теореми двоїстості. 

1. Математичні методи дослідження операцій : 

підручник / Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та 

ін. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 212 

с. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.

pdf 

2. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу 

«Дослідження операцій» (для студентів галузі знань 0306 – 

«Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 – 

«Менеджмент» заочної форми навчання) / А. Є. Ачкасов, 

О. О. Воронков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: 

ХНАМГ, 2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12

https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
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http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf


Знаходження розв’язку однієї 

з пар симетричних взаємно 

двоїстих задач за відомим 

розв’язком іншої задачі. 

Економічна інтерпретація 

теорем двоїстості (оптимальні 

значення двоїстих змінних як 

оптимальні оцінки ресурсів у 

задачах оптимізації плану 

виробництва). Теорія 

двоїстості для випадків, коли 

вихідною є загальна задача 

лінійного програмування або 

канонічна задача. Поняття про 

двоїстий симплекс-метод. 

%20печ%202012.pdf 

3. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи 

дослідження операцій» для студентів спеціальностей 122 

«Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та 

технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: ХНУБА, 2018. – 88 

с. https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

 

Практичне заняття (2 год.): 
записати математичні моделі 

прямої та двоїстої задач; дати 

економічну інтерпретацію 

прямої та двоїстої задач; 

визначити оптимальні 

рішення прямої та двоїстої 

задач; визначити статус 

ресурсів, що 

використовуються для 

виробництва продукції, та 

рентабельність кожного виду 

продукції. Економічна 

інтерпретація пари двоїстих 

задач. 

 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

практичних завдань для студентів усіх спеціальностей 

першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. Прокопович, 

О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/20

19%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 

2. Дослідження операцій та методи оптимізації : 

практикум : у 2-х ч. Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. 

М. Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. Норік. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/

18976/1/2017_-

_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 

 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Двоїстий симплекс-метод 

розв’язування задач лінійного 

програмування. 

Обґрунтування двоїстого 

симплекс-методу. 

Дослідження операцій та методи оптимізації : практикум : 

у 2-х ч. Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. Малярець, 

І. Л. Лебедєва, Л. О. Норік. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/

18976/1/2017_-

_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 

 
 

Тема № 5. Методика розв’язування транспортної задачі.      

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Економічна і математична 

постановка транспортної 

задачі. Умова існування її 

розв’язку. Методи побудови 

опорного плану. Пошук 

оптимального плану 

перевезень за методом 

1. Математичні методи дослідження операцій : 

підручник / Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та 

ін. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 212 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.p

df 

2. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження 

операцій» (для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
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потенціалів. адміністрування» напряму 6.030601 – «Менеджмент» 

заочної форми навчання) / А. Є. Ачкасов, О. О. Воронков; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%

20печ%202012.pdf 

3. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи 

дослідження операцій» для студентів спеціальностей 122 

«Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та 

технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: ХНУБА, 2018. – 88 с. 

https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

Практичне заняття (4 год.): 

Знаходження початкового 

опорного плану. Знаходження 

оптимального плану. Розвязок 

незбалансованої транспортної 

задачі. Ви.користання EXEL 

для розвязання транспортної 

задачі 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

практичних завдань для студентів усіх спеціальностей 

першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. Прокопович, 

О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/201

9%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 

2. Дослідження операцій та методи оптимізації : 

практикум : у 2-х ч. Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. 

Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. Норік. – Харків : ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1

8976/1/2017_-

_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 

 

Завдання для самостійної 

роботи: Які задачі називають 

транспортними?  Які 

транспортні задачі називають 

закритими, а які — 

відкритими? Вкажіть основні 

властивості закритої 

транспортної задачі. Як 

перейти від відкритої 

транспортної задачі до 

закритої? Який розв’язок 

транспортної задачі 

називають базисним? Який 

базисний розв’язок 

транспортної задачі 

називають невиродженим, 

який — виродженим? 

Рогоза М. Є. Нелінійні моделі та аналіз складних 

систем: навч. посіб. в 2 ч. Ч. 1 / М. Є. Рогоза, С. К. 

Рамазанов, М. К. Мусаєва. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 300 с. 

 

Тема № 6. Цілочислове програмування.     

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Сутність та класифікація здач 

цілочислового програмування 

(кадрова задача, задачі про 

1. Математичні методи дослідження операцій : 

підручник / Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та 

ін. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 212 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf


інвестиції, розподіл 

обладнання), математична 

постановка задач 

цілочислового (дискретного) 

програмування. Метод 

відтинань, метод Гоморі, 

поняття про метод гілок та 

меж розв’язування задач 

цілочислового лінійного 

програмування. 

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.p

df 

2. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження 

операцій» (для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і 

адміністрування» напряму 6.030601 – «Менеджмент» 

заочної форми навчання) / А. Є. Ачкасов, О. О. Воронков; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%

20печ%202012.pdf 

3. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи 

дослідження операцій» для студентів спеціальностей 122 

«Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та 

технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: ХНУБА, 2018. – 88 с. 

https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

 

Практичне заняття (4 год.): 

Цілочислові задачі 

математичного 

програмування. Постановка 

задачі цілочислового 

лінійного програмування, її 

інтерпретація та основні 

підходи до розв’язування. 

Метод повного (суцільного) 

перебору можливих варіантів 

рішень).Розв’язування 

лінійних задач змішаного 

програмування методом 

відтинання площинами (метод

ом Ґоморі). Комбінаторні 

методи. 

 

 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

практичних завдань для студентів усіх спеціальностей 

першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. Прокопович, 

О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/201

9%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 

2. Дослідження операцій та методи оптимізації : 

практикум : у 2-х ч. Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. 

Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. Норік. – Харків : ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1

8976/1/2017_-

_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 
Розв’язати ЦЗЛП: 

 
 

Тема 7. Елементи теорії ігор.        

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Основні поняття теорії ігор. 

1. Заїкіна В. В. Елементи математичного програмування і 

дослідження операцій: Навчальний посібник [Текст] / В. В. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF


Гра двох гравців з нульовою 

сумою, правила гри, ціна гри, 

пара оптимальних стратегій 

для двох осіб. Платіжна 

матриця. Основна теорема 

теорії ігор. Принцип 

мінімаксу. Розв’язання ігор у 

чистих та змішаних 

стратегіях. Геометрична 

інтерпретація гри 2 х 2 (2 х n , 

n х 2). Зведення матричної гри 

до задачі лінійного 

програмування. Приклади 

задач теорії ігор (задача 

оптимізації пропозицій 

випуску продукції за умов 

залежності прибутку від 

попиту, задача про зберігання 

продукції, яка швидко 

псується). 

Заїкіна:  Хмельницький, 2011.  274 с. 

2. Дослідження операцій. задачі з умовами 

невизначеності та конфлікту. Навчальний посібник / 

Послайко Н.І. – Дніпро, Вид-во ПФ «Стандарт - Сервіс», 

2019. – 54 с. 

3. Елементи теорії ігор: Конспект лекцій з дисципліни 

“Оптимізаційні методи і моделі” / Ю.О. Акімова, О.О. 

Гончарова, О.І. Удодова, Ю.С. Шувалова, Н.С. Юрчак.  

Харків: УкрДУЗТ, 2016.  Ч. 2. – 53 с. 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/5422/1/Конспект%20

лекцій.pdf 

 

 

 

Практичне заняття (2 год.): 

Гра двох гравців з нульовою 

сумою, правила гри, ціна гри, 

пара оптимальних стратегій 

для двох осіб. Платіжна 

матриця.Принцип мінімаксу. 

Розв’язання ігор у чистих та 

змішаних стратегіях. 

Геометрична інтерпретація 

гри 2 х 2 (2 х n , n х 2 ). 

Зведення матричної гри до 

задачі лінійного 

програмування.  

1. Дослідження операцій та методи оптимізації 

[Електронний ресурс] : методичні рекомендації до 

практичних завдань для студентів усіх спеціальностей 

першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. Прокопович, 

О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/201

9%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Знайти максимина і 

мінімаксних стратегії гравців 

в матричної 

грі  . 

1. Заїкіна В. В. Елементи математичного програмування 

і дослідження операцій: Навчальний посібник [Текст] / В. В. 

Заїкіна: Хмельницький, 2011. 274 с. 

 

Тема № 8. Нелінійне програмування. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Постановка задачі нелінійного 

програмування, математична 

модель. Графічний метод 

розв’язування задач 

нелінійного програмування. 

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. 

Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський 

державний університет, 2017. – 212 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf 

2. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження операцій» 

(для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» 

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/5422/1/Конспект%20лекцій.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/5422/1/Конспект%20лекцій.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf


Метод множників Лагранжа. 

Задачі опуклого 

програмування квадратичного 

програмування. Градієнтні 

методи розв’язання задач 

нелінійного програмування та 

їх класифікація. 

напряму 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання) / А. Є. 

Ачкасов, О. О. Воронков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%2020

12.pdf 
3. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи дослідження 

операцій» для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 

«Інформаційні системи та технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: 

ХНУБА, 2018. – 88 с. https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

Практичне заняття (2 год.): 

Графічний метод 

розв’язування задач 

нелінійного програмування. 

Метод множників Лагранжа. 

Задачі опуклого 

програмування квадратичного 

програмування. Градієнтні 

методи розв’язання задач 

нелінійного програмування та 

їх класифікація. 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний 

ресурс] : методичні рекомендації до практичних завдань для студентів 

усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. 

Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 
 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Задані наступні функції однієї 

змінної:  

 
Для кожної із заданих 

функцій знайти: 

1) інтервал(и) зростання, 

убування;  

2) точки перегину (якщо такі 

є);  

3) інтервали, в яких функція 

вгнута, опукла;  

4) локальні і глобальні 

максимум (мінімум) (якщо є). 

 

1. Математичні методи дослідження операцій : 

підручник / Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. 

– Суми : Сумський державний університет, 2017. – 212 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.p

df 

2. Методи нелінійного програмування. Методичні вказівки 

до виконання лабораторних робіт з курсу "Оптимізація 

технологічних процесів і систем керування" для студ. спец. 

"Автоматизоване управління технологічними процесами" 

напряму "Автоматизація та комп’ютерноінтегровані 

технологічні комплекси" Уклад.: А.І. Жученко, Л. Р. Ладієва, 

О. В. Снігур. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. - 99 с. 

https://tpza.kpi.ua/wp-content/uploads/manuals/ladieva/Kopyya-

Metoditschka1_ukr.pdf 

 

 

 

Тема № 9. Динамічне програмування. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Математична постановка 

задачі динамічного 

програмування. Принцип 

оптимальності та рівняння 

Беллмана. Методи 

розв’язування задач 

динамічного програмування. 

Задача про розподіл коштів 

між підприємствами. Задача 

про розподіл ресурсів між 

галузями на n років. Задача 

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. 

Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський 

державний університет, 2017. – 212 с. 
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf 

2. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження операцій» 

(для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» 

напряму 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання) / А. Є. 

Ачкасов, О. О. Воронков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%2020

12.pdf 
3. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи дослідження 

операцій» для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://tpza.kpi.ua/wp-content/uploads/manuals/ladieva/Kopyya-Metoditschka1_ukr.pdf
https://tpza.kpi.ua/wp-content/uploads/manuals/ladieva/Kopyya-Metoditschka1_ukr.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf


про заміну обладнання. «Інформаційні системи та технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: 

ХНУБА, 2018. – 88 с. https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

 

Практичне заняття (2 год.): 

Принцип оптимальності та 

рівняння Беллмана. Методи 

розв’язування задач 

динамічного програмування. 

Задача про розподіл коштів 

між підприємствами. Задача 

про розподіл ресурсів між 

галузями на n років. Задача 

про заміну обладнання. 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний 

ресурс] : методичні рекомендації до практичних завдань для студентів 
усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. 

Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 
 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Знаходження розв’язків задач 

методом динамічного 

програмування. 

1. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження операцій» 

(для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» 

напряму 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання) / А. Є. 

Ачкасов, О. О. Воронков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2012. – 132 с. 
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%2020

12.pdf 

 

Заочна форма навчання 

Тема № 1. Предмет математичного програмування.   
Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

3. Загальна постановка 

оптимізаційної задачі, її 

структура: цільова функція, 

обмеження як спосіб опису 

множини допустимих планів. 

4. Класифікація задач. 

Етапи розв’язання 

економічних задач 

оптимізації.  

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. 
Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський 

державний університет, 2017. – 212 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf 

2. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи дослідження 

операцій» для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 

126 «Інформаційні системи та технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: 

ХНУБА, 2018. – 88 с. https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Розкрийте склад методики 

дослідження операцій. 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх 

спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. 

Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 

2. Дослідження операцій та методи оптимізації : практикум : у 2-х ч. 

Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. 

Норік. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017

_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 

 

Тема № 2. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

Геометричний метод 

розв’язування задач лінійного 

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. 

Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський 

державний університет, 2017. – 212 с. 

https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf


програмування з двома 

змінними, ілюстрація 

можливих випадків, які 

трапляються під час 

розв’язування задачі. Задача 

лінійного програмування, 

форми її запису. Правила 

переходу від загальної задачі 

лінійного програмування до 

канонічної та стандартної. 

Дослідження задачі лінійного 

програмування: поняття 

опорного плану, про 

геометричні властивості 

опорного та неопорного 

планів. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf 

2. Українець А.І., Гуржій А.М., Самсонов В.В., Кривець Т.О., 

Городенська В.Я. Задачі лінійного та нелінійного програмування. Навч. 

посібник.- К.:НУХТ, 2007. – 156 с 
3. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження операцій» 

(для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» 

напряму 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання) / А. Є. 

Ачкасов, О. О. Воронков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%2020

12.pdf 
4. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи дослідження 

операцій» для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 

«Інформаційні системи та технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: 

ХНУБА, 2018. – 88 с. https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

 

Практичне заняття (2 год.): 

Геометричне розв’язування 

задач лінійного 

програмування. Алгоритм 

переходу від загальної задачі 

до канонічної. Примінення 

властивосте й опорного та 

неопорного планів.Задача про 

оптимальний план випску 

продукції.Задача о сумішах. 

Задача про розкрій 

матеріалів.Задача про 

використання потужностей. 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний ресурс] 

: методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх 

спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. 

Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 
2. Дослідження операцій та методи оптимізації : практикум : у 2-х ч. 

Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. 

Норік. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_

-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 
 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Розв'язати геометрично задачу 

про використання сировини 

для випадку існування одного 

оптимального розв'язку, 

використавши власні вхідні 

дані. 

Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх 
спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. 

Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 
 

Тема № 3. Симплекс-метод.       

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

Теоретичні основи 

симплекс-методу 

розв’язування задачі лінійного 

програмування: поняття 

базису, допустимого базису; 

взаємозв’язок між базисами та 

опорними планами; ознаки 

оптимальності або 

необмеженості цільової 

функції на множині 

допустимих планів; правило 

покращання неоптимального 

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. 

Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський 

державний університет, 2017. – 212 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-
download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf 
2. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження операцій» 

(для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» 

напряму 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання) / А. Є. 

Ачкасов, О. О. Воронков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%2020

12.pdf 
3. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи дослідження 

операцій» для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 

«Інформаційні системи та технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: 
ХНУБА, 2018. – 88 с. https://kn-it.info/wp-

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf


допустимого базису. 

Алгоритм симплекс-методу та 

його реалізація за допомогою 

симплекс-таблиць. Поняття 

про виродженість у лінійному 

програмуванні. Запобігання 

зациклювання у випаду 

виродженості. Поняття про 

модифікований алгоритм 

симплекс-методу. 

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

Завдання для самостійної 

роботи:  

Розвязати задачу: 

 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний 

ресурс] : методичні рекомендації до практичних завдань для студентів 

усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. 

Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 
2. Дослідження операцій та методи оптимізації : практикум : у 2-х ч. 

Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. 

Норік. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-

_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 
 

 

Тема № 4. Двоїстість у лінійному програмуванні. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (1 год.): 

Теорія двоїстості для 

випадку симетричної пари 

взаємодвоїстих задач: 

означення прямої задачі та 

двоїстої до неї у 

симетричному випадку, 

взаємозв’язок між ними; 

співвідношення між 

допустимими значеннями 

цільових функцій прямої та 

двоїстої задач. Перша та друга 

теореми двоїстості. 

Знаходження розв’язку однієї 

з пар симетричних взаємно 

двоїстих задач за відомим 

розв’язком іншої задачі. 

Економічна інтерпретація 

теорем двоїстості (оптимальні 

значення двоїстих змінних як 

оптимальні оцінки ресурсів у 

задачах оптимізації плану 

виробництва). Теорія 

двоїстості для випадків, коли 

вихідною є загальна задача 

лінійного програмування або 

канонічна задача. Поняття про 

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. 
Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський 

державний університет, 2017. – 212 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf 
2. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження операцій» 

(для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» 

напряму 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання) / А. Є. 

Ачкасов, О. О. Воронков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: 

ХНАМГ, 2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%20

2012.pdf 
3. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи 

дослідження операцій» для студентів спеціальностей 122 

«Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та 

технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: ХНУБА, 2018. – 88 с. https://kn-

it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 
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http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
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http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf


двоїстий симплекс-метод. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Двоїстий симплекс-метод 

розв’язування задач лінійного 

програмування. 

Обґрунтування двоїстого 

симплекс-методу. 

Дослідження операцій та методи оптимізації : практикум : у 2-х ч. 

Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. 

Норік. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017

_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 
 

 

Тема № 5. Методика розв’язування транспортної задачі.      

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне заняття (2 год.): 

Знаходження початкового 

опорного плану. Знаходження 

оптимального плану. Розвязок 

незбалансованої транспортної 

задачі. Ви.користання EXEL 

для розвязання транспортної 

задачі 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний 

ресурс] : методичні рекомендації до практичних завдань для студентів 

усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. 

Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 
2. Дослідження операцій та методи оптимізації : практикум : у 2-х ч. 
Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. 

Норік. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017

_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 
 

Завдання для самостійної 

роботи: Які задачі називають 

транспортними?  Які 

транспортні задачі називають 

закритими, а які — 

відкритими? Вкажіть основні 

властивості закритої 

транспортної задачі. Як 

перейти від відкритої 

транспортної задачі до 

закритої? Який розв’язок 

транспортної задачі 

називають базисним? Який 

базисний розв’язок 

транспортної задачі 

називають невиродженим, 

який — виродженим? 

Рогоза М. Є. Нелінійні моделі та аналіз складних систем: навч. посіб. в 2 

ч. Ч. 1 / М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, М. К. Мусаєва. Полтава : РВВ 

ПУЕТ, 2011. 300 с. 

 

Тема № 6. Цілочислове програмування.     

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне заняття (1 

год.): Цілочислові задачі 

математичного 

програмування. Постановка 

задачі цілочислового 

лінійного програмування, її 

інтерпретація та основні 

1. Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх 

спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. 

Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 
2. Дослідження операцій та методи оптимізації : практикум : у 2-х ч. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf


підходи до розв’язування. 

Метод повного (суцільного) 

перебору можливих варіантів 

рішень).Розв’язування 

лінійних задач змішаного 

програмування методом 

відтинання площинами (метод

ом Ґоморі). Комбінаторні 

методи. 

 

 

Частина 1 [Електронний ресурс] / Л. М. Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. 

Норік. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 169 с. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_

-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF 
3. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи дослідження 

операцій» для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 

«Інформаційні системи та технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: 
ХНУБА, 2018. – 88 с. https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Розв’язати ЦЗЛП: 

 
 

Тема 7. Елементи теорії ігор.        

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Практичне заняття (1 год.): 

Гра двох гравців з нульовою 

сумою, правила гри, ціна гри, 

пара оптимальних стратегій 

для двох осіб. Платіжна 

матриця.Принцип мінімаксу. 

Розв’язання ігор у чистих та 

змішаних стратегіях. 

Геометрична інтерпретація 

гри 2 х 2 (2 х n , n х 2 ). 

Зведення матричної гри до 

задачі лінійного 

програмування.  

1. Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх 

спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. 

Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ. ЗАДАЧІ З УМОВАМИ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА КОНФЛІКТУ. Навчальний посібник / Послайко 

Н.І. – Дніпро, Вид-во ПФ «Стандарт - Сервіс», 2019. – 54 с. 
3. Елементи теорії ігор: Конспект лекцій з дисципліни “Оптимізаційні 

методи і моделі” / Ю.О. Акімова, О.О. Гончарова, О.І. Удодова, Ю.С. 

Шувалова, Н.С. Юрчак.  Харків: УкрДУЗТ, 2016.  Ч. 2. – 53 с. 
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/5422/1/Конспект%20лекцій.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Знайти максимина і мінімаксних 

стратегії гравців в матричної 

грі  . 

Заїкіна В. В. Елементи математичного програмування і дослідження 

операцій: Навчальний посібник [Текст] / В. В. Заїкіна: Хмельницький, 

2011. 274 с. 

 

Тема № 8. Нелінійне програмування. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18976/1/2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/5422/1/Конспект%20лекцій.pdf


Лекція (1 год.): 

Постановка задачі 

нелінійного програмування, 

математична модель. 

Графічний метод 

розв’язування задач 

нелінійного програмування. 

Метод множників Лагранжа. 

Задачі опуклого 

програмування квадратичного 

програмування. Градієнтні 

методи розв’язання задач 

нелінійного програмування та 

їх класифікація. 

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. 

Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський 

державний університет, 2017. – 212 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf 
2. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження операцій» 

(для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» 
напряму 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання) / А. Є. 

Ачкасов, О. О. Воронков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%2020

12.pdf 
3. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи дослідження 

операцій» для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 

«Інформаційні системи та технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: 

ХНУБА, 2018. – 88 с. https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Задані наступні функції однієї 

змінної:  

 
Для кожної із заданих 

функцій знайти: 

1) інтервал(и) зростання, 

убування;  

2) точки перегину (якщо такі 

є);  

3) інтервали, в яких функція 

вгнута, опукла;  

4) локальні і глобальні 

максимум (мінімум) (якщо є). 

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. 

Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський 

державний університет, 2017. – 212 с. 
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf 

2. Методи нелінійного програмування. Методичні вказівки до 

виконання лабораторних робіт з курсу "Оптимізація технологічних 

процесів і систем керування" для студ. спец. "Автоматизоване 

управління технологічними процесами" напряму "Автоматизація та 

комп’ютерноінтегровані технологічні комплекси" Уклад.: А.І. Жученко, 

Л. Р. Ладієва, О. В. Снігур. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. - 99 с. 

https://tpza.kpi.ua/wp-content/uploads/manuals/ladieva/Kopyya-

Metoditschka1_ukr.pdf 

3. Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний ресурс] 
: методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх 

спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. 

Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-

%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 

 

Тема № 9. Динамічне програмування. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

Математична постановка 

задачі динамічного 

програмування. Принцип 

оптимальності та рівняння 

Беллмана. Методи 

розв’язування задач 

динамічного програмування. 

Задача про розподіл коштів 

між підприємствами. Задача 

про розподіл ресурсів між 

галузями на n років. Задача 

про заміну обладнання. 

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. 

Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський 
державний університет, 2017. – 212 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf 
2. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження операцій» 

(для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» 

напряму 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання) / А. Є. 

Ачкасов, О. О. Воронков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%2020

12.pdf 
3. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи дослідження 

операцій» для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 
«Інформаційні системи та технології»/Укладач Н.Д. Сізова. – Х.: 

ХНУБА, 2018. – 88 с. https://kn-it.info/wp-

content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Знаходження розв’язків задач 

методом динамічного 

1. Ачкасов, А. Є. Конспект лекцій з курсу «Дослідження операцій» (для 

студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму 

6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання) / А. Є. Ачкасов, О. 

О. Воронков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 132 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%2020

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://tpza.kpi.ua/wp-content/uploads/manuals/ladieva/Kopyya-Metoditschka1_ukr.pdf
https://tpza.kpi.ua/wp-content/uploads/manuals/ladieva/Kopyya-Metoditschka1_ukr.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68212/1/Lavrov_matematychni_metody.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
https://kn-it.info/wp-content/uploads/2020/10/LEK_YO_TEKST.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf


програмування. 12.pdf 

2. Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх 

спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. 

Прокопович, О. В. Панасенко, Л. О. Чаговець. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 64 с. 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-
%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів 

в умовах ЄКТС в ІДГУ» здобувачі мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Здобувач, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній 

на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Здобувач, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів. Здобувачі, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

здобувача на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Здобувачі мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

 Форма проміжного контролю – модульна контрольна робота (проводиться в 

письмовій формі, кожен варіант включає три завдання, відповіді на які дають можливість 

всебічно оцінити рівень знань здобувача). 

Зразок модульної контрольної роботи 

1. Графічним методом визначити оптимальні плани ЗЛП: 

№ 
варіанту 

Завдання № 
варіанту 

Завдання 

А1. Z  x1  2x2  min(max) А2. Z  x1  3x2  min(max) 

 x1  2x2  10 


x  x  1 
 1 2 

x  1 
 2 

x2    4 

x1 , x2  0 

 10x1  3x2  30 


x  x  4 
 1 2 
 x  x  3 
 1 2 

x1   x2    10 

x1 , x2  0 
2. Розв'язати ЗЛП симплекс-методом: 

№ варіанту Завдання № 
варіанту 

Завдання 

http://eprints.kname.edu.ua/29048/1/185Л%20ИОконспект12%20печ%202012.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21045/1/2019%20-%20Прокопович%2C%20Чаговец%2C%20Панасенко.pdf


А1. Z  4x1  3x2  5x3  max 

x1  x3  6 


x  x  2x  5 
 1 2 3 
 2x  2x  4 
 1 3 

x1 , x2 , x3  0 

А2. Z  3x1  2x2  x3  min 

 x1  3x2  3x3  6 

 2x  x  x  4 
 1 2 3 

x1 , x2 , x3  0 

3. Розв'язати задачу цілочислового програмування методом Гоморі та 

методом «віток і меж»: 

№ 
завдання 

Завдання 
№ 

завдання 
Завдання 

 
 
 

А1 

Z  x1  x2  max 
2x1  x2  x3  6 

x , x , x , x  0 
 1 2 3 4 

2x1  3x2  x4  9 

x1 , x2 , x3 , x4  Z 

 
 
 

А2 

 

Z  x1  20x2  min 

 x1  10x2  40 
x , x  0

 
 1 2 

4x1  2x2  29 

x1 , x2  Z 

 

Форма підсумкового контролю – залік.  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Сума балів Оцінка за національною 

шкалою (екзамен) 

90-100 зараховано 

70-89 

51-69 

1-50 незараховано 

 
Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 100-

бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 
контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 
35 балів (поточний контроль) 

16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота здобувача, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко 

та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота здобувача, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 



обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота здобувача, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, 

допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота здобувача, який не володіє навчальним матеріалом у 

достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не 

розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота здобувача, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, 

що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота здобувача, який не володіє навчальним матеріалом та 

не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. 

 
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

10-бальна шкала Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 
Відмінний 

 

 
30-27 

може аргументовано обрати раціональний спосіб 

виконання завдання й оцінити результати власної 

практичної діяльності; виконує завдання, не 

передбачені навчальною програмою; вільно 

використовує знання для розв’язання поставлених 
перед ним завдань 

 

Достатній 

 

26-21 

за зразком самостійно виконує практичні завдання, 
перед-бачені програмою; має стійкі навички 

виконання завдання 

Задовільний 20-16 
має елементарні, нестійкі навички виконання 
завдань 

Незадовільний 15-0 
планує та виконує частину завдання за допомогою 
викладача 

 

 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

 

 
 

Викладач         Т.М. Щоголєва 
                 (підпис)      (ПІБ) 

 
Затверджено на засіданні кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності 

протокол № 8 від «11» січня  2023 р. 
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