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МЕТА, ЗАВДАННЯ І МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

Сучасний етап розвитку економічної теорії вимагає використання 

математичних методів та програмних продуктів для вирішення конкретних 

економічних задач. Кожне планування економічного процесу починається з 

вивчення умов і змістовної постановки задачі. Адекватний "переклад" усіх 

суттєвих відомостей про проблему, що вирішується, мовою математики у 

вигляді рівнянь, тотожностей і нерівностей і є процесом створення 

математичної моделі.  

Для багатьох важливих класів задач математичні моделі вже складені. 

Співпраця прикладних спеціалістів і професійних математиків сприяє 

неухильному розширенню таких класів вивчених задач. Існує велика кількість 

розроблених методів вирішення оптимізаційних задач.  

Пошук оптимального рішення у процесі планування економічної 

діяльності в умовах обмеженості ресурсів базується на навчальній дисципліні 

"Оптимізаційні методи і моделі", що належить до циклу нормативних 

дисциплін у галузі знань "Економіка та підприємництво".  

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань 

і оволодіння вмінням математичної постановки екстремальної задачі та 

вивчення умов і можливостей застосування методів вирішення таких задач у 

реальних умовах.  

Завдання – оволодіння навичками прийняття рішень у процесі 

планування економічної діяльності в умовах обмеженості ресурсів за 

допомогою використання методів і алгоритмів оптимізації.  

Предметом є економіко-математичні методи і моделі, що дозволяють 

вирішувати оптимізаційні завдання, що виникають у процесі функціонування 

динамічних детермінованих і стохастичних систем у макро- і мікроекономіці.  

Методологія і методика, що використовується в навчальній дисципліні, 

ґрунтується на роботах вітчизняних і зарубіжних учених з питань теорії та 

практики економічного моделювання систем та теорії прийняття рішень в 

умовах невизначеності та нестаціонарної поведінки агентів господарських 

взаємовідносин. 
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Навчальна програма базується на відповідній нормативній програмі 

фундаментального циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів 

економіки та підприємництва, затвердженій Міністерством освіти і науки 

України.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна ―Оптимізаційні методи та моделі‖ 

входить до циклу нормативних дисциплін природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки та викладається після вивчення навчальних 

дисциплін «Вища математика» та «Інформатика». Знання, отримані в результаті 

вивчення дисципліни застосовуються при подальшому вивченні дисциплін 

циклу природничо-наукової та загальнонаукової підготовки, а також 

професійно-орієнтованої підготовки: «Економетрика», «Економіка 

підприємства», «Менеджмент», тощо. 

Зміст дисципліни розкривається в 10 темах: 

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки 

Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі 

Тема 3. Лінійне програмування 

Тема 4. Двоїстість у задачах лінійного програмування 

Тема 5. Цілочисельне програмування 

Тема 6. Транспортна задача лінійного програмування 

Тема 7. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем 

Тема 8. Задача нелінійного програмування 

Тема 9. Стохастичне програмування 

Тема 10. Динамічне програмування 

Навчання студентів здійснюється на лекціях і практичних заняттях, під 

час самостійної роботи студентів із застосуванням наочності та технічних 

засобів навчання, що забезпечує закріплення теоретичних знань та отримання 

практичних навичок, сприяє розвитку творчого мислення студентів. 

Оцінювання знань студентів відбувається під час поточного, модульного 

та підсумкового контролю. Об'єктами поточного контролю є: знання та 

практичні навички, творчі здібності студента; систематичність та активність 

поточної роботи; результати виконання обов'язкових завдань з практичних 

занять, а також завдань для самостійного опрацювання та індивідуальної 

роботи. Оцінювання знань здійснюється на лекційних і практичних заняттях 
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шляхом усного і письмового опитування, вирішення задач, тестування, 

перевірки індивідуальних завдань, проходження модульного контролю. 

Вивчення дисципліни ―Оптимізаційні методи та моделі‖ завершується 

складанням іспиту. Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з 

урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів 

письмового екзамену за 100-бальною системою з подальшим переведенням 

традиційної шкали оцінювання за системою ЕСТS. 

У результаті вивчення курсу ― Оптимізаційні методи та моделі ‖ студенти 

повинні знати: 

• загальну постановку оптимізаційної задачі; 

• класифікацію задач оптимізації; 

• основи математичного моделювання нескладних економічних задач; 

• постановку загальної та канонічної задач лінійного програмування 

(ЗЛП); 

• означення опорного та оптимального планів ЗЛП; 

• алгоритм графічного методу розв’язання ЗЛП; 

• алгоритм симплексного методу розв’язання ЗЛП; 

• алгоритм побудови двоїстої задачі до вихідної (прямої) ЗЛП; 

• теореми двоїстості та їх застосування; 

• економічну інтерпретацію пари взаємно двоїстих задач; 

• постановку транспортної задачі та умови існування її розв’язку; 

• методи побудови опорного плану транспортної задачі; 

• метод потенціалів знаходження оптимального плану транспортної 

задачі; 

• постановку задачі цілочислового програмування та методи її 

розв’язання; 

• загальну постановку задачі нелінійного програмування; 

• класифікацію задач нелінійного програмування; 

• метод множників Лагранжа для розв’язання задач умовної оптимізації; 

• постановку задачі опуклого програмування, теорему Куна–Таккера; 

• постановку задачі квадратичного програмування, методи її розв’язання; 

• загальну постановку задачі динамічного програмування; 

• принцип оптимальності Беллмана; 

• загальний підхід до розв’язання задач динамічного програмування; 
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вміти: 

• розрізняти класи задач оптимізації; 

• будувати математичні моделі нескладних економічних задач; 

• записувати загальну та канонічну ЗЛП; 

• переходити від загальної до канонічної ЗЛП; 

• розв’язувати ЗЛП графічним методом, симплекс-методом, методом 

штучного базису; 

• будувати двоїсту задачу до вихідної (прямої) ЗЛП; 

• знаходити розв’язок однієї з пари взаємно двоїстих задач, знаючи 

розв’язок іншої; 

• застосовувати двоїстий симплекс-метод для розв’язання ЗЛП; 

• записувати математичну модель транспортної задачі; 

• зводити відкриту модель транспортної задачі до закритої; 

• будувати опорний план транспортної задачі; 

• знаходити оптимальний план транспортної задачі; 

• розв’язувати задачі цілочислового програмування методом Гоморі; 

• застосовувати метод множників Лагранжа до розв’язання задач 

нелінійного програмування; 

• застосовувати метод рекурентних співвідношень до розв’язання задач 

динамічного програмування; 

• розв’язувати задачу про розподіл капіталовкладень. 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання 

економіки. 

Поняття моделі та моделювання. Історія розвитку економіко-

математичних методів. Сучасний стан економіко- математичного моделювання. 

Класифікація економіко-математичних моделей. Етапи економіко-

математичного моделювання. 

Література: [2, 3-4, 7-8] 

Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. 

Предмет, завдання та методологічні засади курсу. Задачі економічного 

вибору. Сутність звичайної оптимізації. Постановка оптимізаційних задач. 

Модель загальної задачі ЛП та її геометрична інтерпретація. Вибір критерію 
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оптимізації. Найпростіша класифікація задач математичного програмування. 

Задача оптимального використання ресурсів. Задача оптимального розподілу 

завдань з випуску однорідної продукції. Задача оптимального використання 

потужностей. Задача оптимального розкрою матеріалів. Задача про суміші. 

Транспортна задача. 

Література: [2, 3-4, 5, 7-8] 

Тема 3. Лінійне програмування. 

Постановка ЗЛП. Зведення ЗЛП до канонічної форми. Властивості ЗЛП. 

Графічне розв`язання ЗЛП. Симплекс-таблиці. Перетворення симплекс-

таблиць. Критерій оптимальності, розв`язності ЗЛП. Симплекс-метод 

розв’язання ЗЛП. 

Література: [2, 4, 8] 

Тема 4. Двоїстість у задачах лінійного програмування. 

Пара двоїстих ЗЛП. Теореми двоїстості. Економічна інтерпретація теорем 

двоїстості. Методи розв’язання двоїстої ЗЛП. 

Література: [2, 3-4, 7-8] 

Тема 5. Цілочислове програмування. 

Постановка задачі цілочислового лінійного програмування. Метод гілок 

та границь. 

Література: [2, 3, 6-8] 

Тема 6. Транспортна задача лінійного програмування. 

Постановка Т-задачі. Математична модель. Властивості Т-задачі. 

Побудова початкового опорного плану. Двоїста Т-задача. Перетворення планів 

Т-задачі. Цикли Т-задачі. Знаходження потенціалів, критерій оптимальності та 

неоптимальності плану. Виродження у Т-задачах. Задачі, що зводяться до 

транспортних. 

Література: [2, 3-4, 7-8] 

Змістовий модуль 2. Задачі дослідження операцій. 

Тема 7. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. 

Постановка та властивості задач нелінійного програмування. Опукле та 

угнуте програмування. Теорема Куна-Таккера. Задача квадратичного 

програмування. 

Література: [2, 3-4, 7-8] 
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Тема 8. Задача нелінійного програмування. 

Економічна постанова задач, що приводять до нелінійних оптимізаційних 

моделей. Геометрична інтерпретація задачі нелінійного програмування. Метод 

множників Лагранжа. Економічна інтерпретація множників Лагранжа. 

Література: [2, 3-4, 7-8] 

Тема 9. Стохастичне програмування 

Постановка задач СП. Методи розв’язування стохастичних задач. 

Приклади стохастичних економічних задач. 

Література: [2, 3-4, 7-8] 

Тема 10. Динамічне програмування 

Постановка задачі ДП. Рівняння Белмана. Задача про розподіл 

економічних ресурсів. Задача про заміну устаткування.  

Література: [2, 3-4, 7-8] 
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