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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма – Економічна кібернетика 

Загальний обсягдисципліни –  5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – обов`язкова 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 

Курс – 2; семестр – 3; вид підсумкового контролю – екзамен 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: дослідницький метод, евристичний метод, інтерактивні методи, метод 

інформаційно-комунікативних технологій, метод моделювання, пояснювально-

ілюстративний метод, аналітико-синтетичний метод, метод e-learning 

Форми навчання: денна, дистанційна 

Розподіл годин за видами робіт 
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Денна ІІ ІІІ 5/150 50 26  - 24 - 100 - - + 

2. Викладачі 

Кишакевич Богдан Юрійович 

E-mail: b_kyshakevych@ukr.net 

доктор економічних наук, професор 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − формування теоретичних знань і практичних навичок 

формалізації завдань управління з використанням спеціалізованих оптимізаційних методів. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Дослідження операцій» студент повинен: 

знати:  

 основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку дослідження операцій;   

 економічні постановки основних типів задач дослідження операцій та математичного 

програмування;  

 класифікацію задач математичного програмування та дослідження операцій; 

 методи побудови цільової функції та обмежень моделі у практичних задачах; 

 можливості використання теорії оптимізації для формування ефективної діяльності на 

мікрорівні; 

уміти: 

 здійснювати постановку і розв'язання оптимізаційних задач в економіці;  

 розв'язувати задачі оптимального розподілу ресурсів;  

 розв'язувати оптимізаційні задачі управління ресурсами масового обслуговування, 

упорядкування й координації;  

 будувати й оптимізувати сітьові моделі;  

 розв'язувати задачі з умовами невизначеності й конфлікту з використанням теорії ігор;  

 використовувати методики багатокритеріальної оптимізації управлінських рішень; 



 використовувати прикладні програми при проведенні обчислень на ПЕВМ і порівняння 

можливих альтернатив;  

 використовувати інструментарій лінійного програмування до розв'язування реальних 

економічних задач; 

 застосовувати методи дослідження операцій до розв’язування практичних задач, зокрема, за 

даною змістовною (економічною, геометричною, фізичною) формою будувати математичні 

оптимізаційні моделі, розв’язувати їх відповідними методами та формулювати рекомендації з 

практичного застосування операційних досліджень. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності: 

 здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності; 

 розробляти й аналізувати економіко-математичні моделі об‘єктів/систем управління. 

 здатність аналізувати та моделювати економічний ризик. 

Програмні результати навчання: 

 застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач; 

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати; 

 використовувати методи оптимізації, економетричного моделювання та методи нечіткої 

логіки в економічному аналізі; 

 застосовувати сучасні комп’ютерні програми для заповнення форм статистичної звітності 

підприємств; 

 застосовувати програмні засоби комп'ютерної техніки для вирішення поставлених задач.  

 оцінювати загальну тенденцію стохастичного явища. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін «Вища математика», одночасно з дисципліною «Теорія ймовірності та математична 

статистика». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Економіка і фінанси підприємств», «Статистика», «Гроші і кредит», 

«Економетрика». 

4. Програма дисципліни. 
Тема 1. Загальна та основна задачі лінійного програмування 

 Приклади задач ЛП. Постановка основної та канонічної задачі ЛП. Опорний та оптимальний 

план. Перехід від канонічної до основної задачі. Симплексний метод. Основна ідея симплекс-

методу. Алгоритм симплекс-методу. Постановка задачі. Ідея модифікованого симплекс-метода. 

Алгоритм модифікованого симплекс-метода. Геометрична інтерпретація задач лінійного 

програмування. Ітерація симплекс-методу. Знаходження початкової крайньої точки допустимої 

множини у симплексметоді. Метод штучного базису. 

Тема 2. Двоїсті задачі ЛП 

Постановка двоїстої задачі, її економічна інтерпретація. Загальна ідея розв’язання задачі. 

Теореми двоїстості. Геометрична інтерпретація двоїстих задач. Аналіз на чутливість розв’язку, 

отриманого графічним методом. Аналіз на чутливість розв’язку, отриманого симплекс-методом. 

Тема 3. Транспортна задача 

Математична постановка транспортної задачі. Приклад задачі. Визначення опорного плану 

задачі. Метод північно-західного кута. Метод найменшої вартості. Потенціали ТЗ.    Визначення 

опорного плану транспортної задачі. Визначення оптимального плану методом потенціалів. 

Знаходження потоку найменшої вартості за допомогою модулю “Пошук рішення”. 

Тема 4. Задачі теорії ігор 

Прийняття рішень в умовах ризику. Методи прогнозування. Елементи теорії ігор. Матричні ігри. 

Принцип мінімаксу. Матриця гри. Верхня та нижня ціна гри. Стратегії гравця. Оптимальна 

стратегія. Ціна гри. Сідлова точка. Чисті стратегії.  



Тема 5. Розв’язання ігор у змішаних стратегіях 

Змішана стратегія. Геометрична інтерпретація гри 2x2. Теорема Неймана. Теорема про активні 

стратегії. Приведення матричної гри до задачі лінійного програмування. Математичне 

сподівання виграшу гравця. Побудова взаємно двоїстих задач теорії ігор.  

Тема 6. Сутність сітьового планування та управління 

Сітьова модель і її основні елементи. Поняття події та шляху. Порядок і правила побудови 

сітьових графіків. Упорядкування сітьового графіка. Поняття про шляхи. Часові параметри 

сітьових графіків. Ранній термін здійснення події. Пізній термін здійснення події. Резерв часу. 

Критичний шлях та час. Алгоритм знаходження критичного шляху.  Приклади застосування 

сітьових графіків.  

Тема 7. Моделі динамічного програмування 

Поняття про динамічне програмування. Крок управляння. Оптимальне управління. Принцип 

оптимальності Беллмана. Умовний максимум цільової функції при оптимальному 

керуванні.Основні етапи складання математичної моделі задачі динамічного програмування. 

Основні етапи розв’язання  задачі динамічного програмування. Задача про розподіл ресурсів.  

Тема 8. Елементи теорії масового обслуговування 

Поняття про системи масового обслуговування (СМО). Одноканальні та багатоканальні СМО. 

Випадковий потік заявок (вимог).Предмет теорії масового обслуговування. Показники 

ефективності СМО. СМО з відмовами іСМО з очікуванням. Дисципліна обслуговування СМО. 

Поняття марковського випадкового процесу. Процес з дискретними станами. Процес з 

безперервним часом. Марковський або випадковий процес без наслідків. Потоки подій. 

Інтенсивність Потоку подій. Найпростіший або стаціонарний пуасонівський процес. 

Тематика практичних занять. 

1. Загальна та основна задачі лінійного програмування. 

2. Двоїсті задачі ЛП. 

3. Транспортна задача. 

4. Задачі теорії ігор. 

5. Розв’язання ігор у змішаних стратегіях. 

6. Сутність сітьового планування та управління. 

7. Моделі динамічного програмування. 

8. Елементи теорії масового обслуговування. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК,, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення пакет R, PSPP, в умовах дистанційного 

навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни перевіряється усним опитуванням, 

контрольною роботою, індивідуальним семестровим завданням, співбесідою з лектором, 

екзаменом. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Поточний контроль 

Екзамен 

Контрольна робота  35 

Усні відповіді на практичних заняттях 30 

Індивідуальне завдання 20 

Завдання для самостійної роботи 10 

Співбесіда з лектором 5 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 30 балів за шість 

усних відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів. 

Студент обирає з наведеного переліку та виконує письмово п’ять завдань для самостійної 

роботи, кожне з яких оцінюється у 2 бали. 

Письмова контрольна робота проводиться після вивчення студентами завершеного за змістом 

обсягу навчального матеріалу. 



Співбесіда з лектором проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розкладом. 

Критерії оцінювання індивідуального завдання: 

 

Підсумковий екзамен проводиться у письмовій формі за екзаменаційними білетами, що 

передбачають виконання теоретичних та прикладних завдань і оцінюється у 100 балів.  

Підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи за семестр з 

ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен з ваговим коефіцієнтом 0,4. Оцінка виставляється 

за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі і оцінюється за 

стобальною шкалою.  

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового контролю 

у терміни, визначені їх індивідуальним планом. 

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з 

навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основні 

1. Дослідження операцій. Частина 1. Лінійні моделі: Підручник. - Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - 168 с. 

2. Дослідження операцій. Ч. 3. Ухвалення рішень і теорія ігор / М. Я. Бартіш, І. М. 

Дудзяний. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. 

І.Франка, 2009 . – 277 с. : іл. - Бібліогр.: с.271-272 

3. Клебанова Т. С. Методыпрогнозирования : учебн. пособ. / Т. С. Кле- банова, В. В. 

Иванов, Н. А. Дубровина. – Х. : ХГЭУ, 2002. – 372 с.  

4. В.І. Оспіщев, Д.О. Пруненко, Д.Л. Бурко, О.М. Єрмак, Я.В. Санько Дослідження 

операцій: Навчальний посібник (для студентів напрямку підготовки 0306 – 

«Менеджмент і адміністрування»). /За ред. В.І. Оспіщева – Харків: ХНАМГ, 2008. – 

136 с. 

5. Математичніметодидослідженняоперацій : підручник / Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. 

В. Шендрик та ін. – Суми : Сумськийдержавнийуніверситет, 2017. – 212 с 

6. Моделированиеэкономики : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. А. Забродский, О. Ю. 

Полякова и др. – Х. : ХГЭУ, 2001. – 140 с.  

7. Хемди А. ТахаВведение в исследование операцій / А. Хемди. – М. : Издательскийдом 

"Вильямс", 2005. – 912 с.  

8. Шелобаев С. И. Математическиеметоды и модели в экономике, финансах, бизнесе : 

учебн. пособ. для вузов / С. И. Шелобаев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 367 с.  

9. Шикин Е. В. Исследованиеопераций : учебн. пособ. / Е. В. Шикин, Г. Е. Шикина. – М. 

: Изд. Проспект, 2006. – 280 с. 

Допоміжні 

10. Кишакевич, Б.Ю. Дослiдження оптимальних стратегiйконкуренцiйної портфельної 

моделi ринку акцiйiзбi-варiантноюфункцiєюкорисностi / Б.Ю. Кишакевич, А.К.  

№ з/п Критерії оцінювання Кількість балів 

1 Повнота виконання дослідження 0-6 

2 Рівень самостійного виконання ІНЗ  0-4 

3 

 

Якість оформлення відповідно до вимог, які залежать від 

обраного типу завдання 

0-4 

4 Якість та точність розрахунків, зроблені висновки 0-2 

5 Захист ІНЗ 0-4 

 Загальна кількість балів 20 



 


