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lulelo777@gmail.com, 050 1988 035 

 

1. Загальна інформація 

Навчальна дисципліна викладається в п’ятому семестрі   денна ф. навчання; 

шостому семестрі   заочна ф. навчання 

 

Тип дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання українська 

Кількість кредитів – 4, годин – 120 

Форма навчання Денна, спец. 051, 071 Заочна, спец.  051, 071 

Аудиторні заняття, годин: всього 
лекці
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лабора-

торні 

прак-

тичні 

всьог

о 

лекці

ї 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

спец. 051, 071 60 30 30  12 8 4  

Самостійна робота, годин 60 108 

Форма підсумкового кон-

тролю 
залік залік 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Оптимізаційні методи та моделі» є однією з фундаментальних дисциплін 

економіко-математичного циклу, яка дозволяє кількісно визначити зв’язки між показниками 

економічних систем, вивчати закономірності їх формування і тенденції розвитку з позицій 

досягнення найкращих результатів в заданих умовах.  

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є навчання студентів основам математичного моделювання 

оптимізаційних задач, набуття практичних навичок з використання сучасних методів 

проведення модельного експерименту і якісного аналізу рішень для економічних об’єктів різної 

складності, ієрархії та організації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є надання знань з принципів 

моделювання економічних процесів на основі застосування  оптимізаційних моделей і методів. 

В результаті вивчення курсу  студенти повинні 

знати: 

 математичні основи лінійного програмування; 

 класифікацію сучасних методів розв’язання задач лінійного програмування; 

 алгоритми розв’язання задач лінійного програмування; 

 різновиди, порядок побудови моделей планування на рівні підприємства, у  

тому числі моделей сітьового планування,  управління запасами; 
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 принципи та прийоми практичної реалізації оптимізаційних моделей на ПК. 

вміти: 

 складати економіко-математичні моделі задач оптимізації; 

 обирати метод розв’язання  задач; 

 відтворювати на ПК методи розв’язання задач; 

 проводити аналіз результатів, формулювати висновки. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний; підсумковий: залік  спец. 051, 071 денної і заочної ф. н. 

          

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

 
 

 Викладачі  ______ПІДПИСАНО__________    Макоєд Н.О. 
                 підпис 

    ______ПІДПИСАНО_________  Лобоцька Л.Л. 
                  підпис 

 

 

 Завідувачі кафедр  _____підписано___________ Плотніков В.М. 
     підпис 

 

    ______підписано_________   Павлов О.І. 
                  підпис 
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