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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показ-

ників   

Галузь знань, спеціаль-

ність, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів  - 4 

Галузь знань  

12 «Інформаційні тех-

нології» Обов’язкова 

Загальна кількість го-

дин – 120 годин 
Напрям підготовки: 

122 «Комп’ютерні нау-

ки» 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 4 7-й  

Тижневе навантажен-

ня:  

аудиторних занять –  

4 год. 

самостійна робота 

студента – 5 год. 

Супінь вищої освіти 

«Бакалавр»  

Вид занять 
Кількість 

годин  

Лекції  22 год.  

Лабораторні 

заняття  
22 год. 

Практичні 

заняття  
- 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
76 год. 

Форма контролю: дифере-

нційований залік 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета навчальної дисципліни – сформувати системний підхід до дослі-

дження і оптимізації різних систем та бізнес-процесів. Вивчення основ дослі-

дження операцій та математичного програмування, їх моделей та методів, що за-

стосовуються для кількісного обґрунтування прийняття проектних рішень та ма-

тематичного моделювання бізнес-процесів 

 

Завдання навчальної дисципліни:  
-         надати інформацію про основні моделі і методи розв’язання задач оп-

тимізації лінійного програмування, дискретного програмування, опуклого про-

грамування, нелінійного програмування, динамічного програмування. 

- навчити студента володіти алгоритмами розв’язання задач лінійного 

програмування, дискретного програмування, опуклого програмування, нелінійно-

го програмування, динамічного програмування. 

- навчити студента застосовувати методи дослідження операцій до 

розв’язання практичних задач, будувати математичні оптимізаційні моделі, 

розв’язувати їх відповідними методами та формулювати рекомендації з практич-

ного застосування операційних досліджень 

 

Результати навчання (з урахуванням soft skills):. 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати задачі в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає як вільне во-

лодіння наявними знаннями, так і спроможність їх застосування у професійній 

практиці 

Загальні компетенції 

Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу.  

Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльнос-

ті.  

Здатність  вчитися     й     оволодівати     сучасними  знаннями.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з  різних джерел. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних  робіт. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 

 Здатність  до  математичного  формулювання  та досліджування непере-

рвних та дискретних  математичних моделей,  обґрунтовування  вибору  методів  і  

підходів  для розв’язування  теоретичних  і  прикладних  задач  у  галузі 

комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування 

 Здатність  здійснювати  формалізований  опис  задач дослідження операцій 

в організаційно-технічних і соціально-  економічних системах різного призначен-

ня, визначати їх оптимальні розв’язки,  будувати моделі оптимального управління 
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з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в сис-

темах різного призначення та рівня ієрархії. 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою по-

зицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побу-

дови відносин у команді;  

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на пуб-

ліці; проводити презентації; 

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;  

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, тер-

піння, повага до колег 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1 
 

Тема 1Математичні моделі задач лінійного програмування.[1, 6-29; 3, 42-

61] 

1.   Дослідження операцій: що це таке. 

     1.1    Моделі дослідження операцій 

     1.2    Методологія дослідження операцій 

2. Математичні моделі задач лінійного програмування 

     2.1 Класифікація задач математичного програмування 

     2.2 Властивості основної задачі лінійного програмування 

3. Графічний метод розв’язання задачі лінійного програмування 

    3.1 Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування 

    3.2  Розв’язання задачі лінійного програмування графічним методом в 

програмному середовищі MAPLE 
 
Тема 2Симплекс-метод розв’язання задач лінійного програмування.[1, 

29-67; 3, 65-85] 

1  Основна ідея симплекс-методу 

    1.1 Алгоритм симплекс-методу 

    1.2 Розв’язання задачі лінійного програмування симплекс-методом в 

програмному середовищі Maple 

2. Метод штучного базису 

    2.1 Ідея модифікованого симплекс-методу 

    2.2 Алгоритм модифікованого симплекс-методу 

    2.3 Розв’язання задачі лінійного програмування методом штучного бази-

су в програмному середовищі MAPLE 

 

Тема 3Двоїста задача лінійного програмування.[1, 88-116; 3, 103-112] 

1. Постановка задачі 

2. Правила побудови двоїстої задачі 

3. Зв’язок між розв’язками прямої та двоїстої задач 

4. Знаходження розв’язку двоїстих задач 

5. Економічна інтерпретація пари двоїстих задач 

6 Геометрична інтерпретація двоїстих задач 

7. Розв’язання двоїстої задачі лінійного програмування в програмному се-

редовищі MAPLE 

8. Двоїстий симплекс-метод 

  

Змістовний модуль 2 

 

Тема 4Транспортна задача.[1, 134-175; 3, 151-180] 

 

1. Транспортна задача в матричній постановці 

1.1 Постановка задачі 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2702#_Toc46485129
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2702#_Toc46485130
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2702#_Toc46485131
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2702#_Toc46485132
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2702#_Toc46485133
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2702#_Toc46485134
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2702#_Toc46485135
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2702#_Toc46485136
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2702#_Toc46485137
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2702#_Toc46485137
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2707#_Toc46488945
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2707#_Toc46488946
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2707#_Toc46488947
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2707#_Toc46488947
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2707#_Toc46488948
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2707#_Toc46488949
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2707#_Toc46488950
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2707#_Toc46488951
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2707#_Toc46488951
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2711#_Toc46490991
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2711#_Toc46490992
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2711#_Toc46490993
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2711#_Toc46490994
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2711#_Toc46490995
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2711#_Toc46490996
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2711#_Toc46490997
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2711#_Toc46490997
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2711#_Toc46490998
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494637
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494638
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1.2 Метод північно-західного кута 

1.3 Метод мінімального елемента 

1.4 Алгоритм методу потенціалів 

1.5. Розв’язання транспортної задачі в матричній постановці в програмно-

му середовищі MAPLE 

2. Транспортна задача в сітьовій постановці 

2.1 Постановка задачі 

2.2. Побудова базисного плану 

2.3.Перевірка плану на оптимальність 

2.4. Побудова нового плану 

2.5 Розв’язання транспортної задачі в сітьовій постановці в програмному 

середовищі MAPLE 
 

Тема 5 Класична теорія оптимізації.[1, 6-29; 3, 42-61] 

1.  Екстремальні задачі без обмежень 

2.  Необхідні і достатні умови існування екстремуму 

 

Тема 6 Задачі нелінійного програмування.[1, 251-280; 3, 210-258] 

  1 Постановка задачі нелінійного програмування 

  2 Розв’язання задачі нелінійного програмування в програмному середо-

вищі MAPLE 

  3 Метод множників Лагранжа 

      3.1 Алгоритм методу множників Лагранжа 

      3.2 Розв’язання задачі методом множників Лагранжа в програмному 

середовищі MAPLE 

  4 Квадратичне програмування 
 
Тема 7 Цілочисельне програмування.[1, 175-192; 3, 181-195] 

1 Метод Гоморі 

2  Метод гілок та границь 

Тема 8 Динамічне програмування.[1, 292-296; 3, 259-281] 

1 Постановка задачі динамічного програмування 

2 Задача про заміну обладания 

3 Розв’язання задачі динамічного програмування в програмному середо-

вищі MAPLE 
 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494639
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494640
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494641
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494642
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494642
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494643
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494644
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494645
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494646
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494647
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494648
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2716#_Toc46494648
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2720#_Toc46496178
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=2720#_Toc46496179
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3099#_Toc47101190
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3099#_Toc47101191
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3099#_Toc47101191
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3099#_Toc47101192
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3099#_Toc47101193
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3099#_Toc47101194
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3099#_Toc47101194
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3099#_Toc47101194
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3099#_Toc47101195
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3102#_Toc47104088
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3102#_Toc47104089
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3104#_Toc47105191
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3104#_Toc47105192
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3104#_Toc47105193
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=3104#_Toc47105193
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на са-

мостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1 

1 

Лекція 1 

Загальна задача лі-

нійного програму-

вання. Геометричний 

метод розв’язання 

задачі лінійного про-

грамування 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Постановка задачі лі-

нійного програмуван-

ня  2 -  6 

Самостійна ро-

бота 1 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабора-

торної роботи  - - 6 2 

 

2 

 Лекція 2 

Симплекс-метод 

розв’язання задач лі-

нійного програму-

вання 

     

Самостійна ро-

бота 2 

Проробка теоретично-

го матеріалу. Підгото-

вка до лабораторної 

роботи. 2 - - 6 2 

Лабораторна 

робота 2 

Графічний метод 

розв’язання задачі лі-

нійного програмуван-

ня  - -  6 

3  

Лекція 3  

Симплекс-метод 

розв’язання задач лі-

нійного програмуван-

ня (продовження)  2 - -  

Лабораторна 

робота 3 

Симплекс-метод 

розв’язання задачі лі-

нійного програмуван-

ня 2 - -  6 

Самостійна ро-

бота 3  

Проробка теоретично-

го матеріалу  2 - 6 2 

 

 

4 

 

Лекція 4  
Двоїста задача ліній-

ного програмування  - -   

Лабораторна 

робота 4 

Метод штучного ба-

зису 2 - -  6 
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Самостійна ро-

бота 4  

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабора-

торної роботи 

   6 2 

5 

Лекція 5 
Класична теорія оп-

тимізації.  2 - -  

Лабораторна 

робота 5 

Двоїста задача ліній-

ного програмування  - -  6 

Самостійна ро-

бота 5 

Графічний метод 

розв’язання двоїстої 

задачі. Двоїстий сим-

плекс-метод.  

   6 

2 

6,7 

ПМК 1 

Підсумковий конт-

роль за змістовий мо-

дуль 1 2 - - - 10 

Самостійна ро-

бота 6,7 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до ПМК1  2  10  

       

Всього за змістовий модуль - 60  год. 10 10 - 40 50 

Змістовий модуль 2 

8 

Лекція 6 Транспортна задача 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 6 
Транспортна задача  

- 2 - - 6 

Самостійна ро-

бота 8 

Транспортна задача в 

сітьовій постановці - - - 5 2 

9 

Лекція 7 
Задачі нелінійного 

програмування 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 7 

Задачі нелінійного 

програмування. Гра-

фічний метод - 2 - - 6 

Самостійна ро-

бота 9 

Класична теорія оп-

тимізації - - - 5 2 

10 

Лекція 8 
Задачі квадратичного 

програмування 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 8 

Задачі нелінійного 

програмування. Ме-

тод множників Лаг-

ранжа - 2 - - 6 

Самостійна ро-

бота 10 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабо-

раторної роботи - - - 5 2 

11 Лекція 9 

Цілочисельні задачі-

лінійного програму-

вання 
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Лабораторна 

робота 9 

Квадратичне програ-

мування 2 - - - 6 

Самостійна ро-

бота 11 

Метод гілок та гра-

ниць - 2 - 5 2 

12 

Лекція 10 
Задачі динамічного 

програмування - - -   

Лабораторна 

робота 10 

Цілочисельне про-

грамування 2 - - - - 

Самостійна ро-

бота 12 

Проробка теоретично-

го матеріалу. Підго-

товка до лабораторної 

роботи - 2 - 5 1 

13 

Лекція 11 
Задачі динамічного 

програмування - - -   

Лабораторна 

робота 11 

Задачі динамічного 

програмування 2 - - - 6 

Самостійна ро-

бота 13 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабо-

раторної роботи - 2 - 5 1 

14,15 

Самостійна ро-

бота 14  
Підготовка до ПМК2 

- - - 6  

ПМК 2 Підсумковий конт-

роль за змістовий мо-

дуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 –60 год. 12 12  36 50 

Всього з навчальної дисципліни – 60+60=120 год. 22 22  76 100 
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5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1. Математична модель задачі дослідження операцій 

2. Постанова задачі лінійного програмування 

3. Розв’язання задачі лінійного програмування геометричним методом 

4. Розв’язання задачі лінійного програмування симплекс-методом 

5. Розв’язання задачі лінійного програмування методом штучного базису 

6. Теорія двоїстості. Основні теореми двоїстості. 

7. Побудова двоїстоії пари задач 

8. Розв’язання двоїстої задачі лінійного програмування 

9. Розв’язання задачі двоїстим симплекс-методом 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Побудова моделі транспортної задачі. 

2. Розв’язання транспортної задачі методом потенціалів 

3. Нелінійні задачі оптимізації 

4. Безумовна задача оптимізації. Знаходження оптимуму в задачах безумовної 

оптимізації. 

5. Задачі умовної нелінійної оптимізації. 

6. Розв’язання задачі нелінійної оптимізації методом множників Лагранжа. 

7. Задачі квадратичного програмування. Теорема Куна-Такера.  

8. Розв’язання задачі квадратичного програмування 

9. Постанова і розв’язання задачі цілочисельного програмування 

10. Модель задачі динамічного програмування. Принцип Белмана. 

11. Розв’язання задачі динамічного програмування 
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