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1. Опис навчальної дисципліни 
 

«Навчальна практика з оптимізаційних методів та моделей»                                            
 

 
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітній ступінь 

 

Освітній ступінь Бакалавр 

Напрям підготовки  Економічна кібернетика 
 

Спеціальність 051 Економіка  

 
Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид базова 

Загальна кількість годин  75 

Кількість кредитів ECTS  2,5 

Кількість змістових модулів 1 

Курсовий проект (робота) (за 
наявності) 

 

Форма контролю залік 

 
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання  

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) 2 - 

Семестр 4 - 

Лекційні заняття  - 

Практичні, семінарські заняття 45 - 
Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 30 - 

Індивідуальні завдання  - 

Кількість тижневих аудиторних   
годин для денної форми навчання 

25 - 

 
2. Мета та задача проведення практики 

Навчальна практика студентів НУБіП України є невід’ємною складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на 

закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання 

протягом семестру, зокрема, набуття і удосконалення практичних умінь і 

навичок при підготовці студентів за освітніми програмами «Економічна 

кібернетика». 

Мета: опанування методів і прийомів оптимізації для керування в 

економічних системах, виявлення альтернативних рішень, їх формалізований опис, 

співставлення альтернатив дій і цілей, а також аналіз можливостей виявлення 



альтернатив за допомогою модельних експериментів. Специфічна особливість 

економічної системи полягає у тому, що вона належить до класу управлінських 

систем, а в них першим завданням реалізації оптимального управління є правильний 

вибір критерію оптимальності, який міг би врахувати усі найважливіші, і, можливо, 

найсуперечливіші вимоги до даного економічного процесу. 

Задачі проведення практики визначають необхідний комплекс знань і 

вмінь, що отримують студенти під час практики. 

    Завдання навчальної практики: 

-   оволодіти прийомами та методами оптимізації задач що зводяться до лінійних 

моделей, методами для нелінійних моделей та методами  багатокритеріальної 

оптимізації та можливостями їх застосування; 

- оволодіння методами післяоптимізаційного аналізу і правилами прийняття 

рішень у виробничій діяльності.  

В результаті проходження навчальної практики дисципліни студент повинен знати: 

- основи теорії моделювання як методу наукового пізнання, визначення та понятійні 

категорії цього методу; 

- прийоми математичної формалізації умов економічних та техніко-технологічних 

процесів; 

- основні алгоритми розв’язку оптимізаційних задач різного типу, економіко-

математичний аналіз оптимальних розв'язків (планів). 

Відповідно до освітньої програми підготовки фахівців освітньої-

професійної програми «Економічна кібернетика» та «Цифрова економіка» зі 

спеціальності 051 «Економіка» навчальна практика з «Оптимізаційних методів 

і моделей» забезпечує формування загальних і фахових компетентностей: 

Загальні компетентності: 

ЗК 03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

Фахові компетентності: 
СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

СК11.Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію. 

СК17. Здатність розробляти та досліджувати економіко-математичні моделі 

економічних об'єктів і систем з метою їх аналізу та вдосконалення системи 

управління.  

  



В результаті вивчення навчальної дисципліни студент набуде певні 
програмні результати, а саме 

ПР8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

ПР13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники 

ПР21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів 

В контексті зазначених вище компетентностей та програмних 

результатів навчання метою проведення практики є: формування та розвиток 

у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах 

професійної діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації 

праці; закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання 

з курсу «Оптимізаційні методи і моделі». 

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за 

освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалавра освітньої-

професійної програми «Економічна кібернетика» зі спеціальності 051 

«Економіка»  

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу у вищих навчальних закладах і з 

використанням академічної системи оцінювання досягнень студентів та шкали 

оцінок Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS). 

Робоча навчальна програма є основним документом, що охоплює всі 

види робіт при проходженні практики.  

Робоча навчальна програма розроблена на підставі наступних 

документів:  

- освітні програми підготовки фахівців з «Економічної кібернетики», 

«Цифрової економіки» за спеціальності 051 «Економіка»  

- навчальні плани підготовки бакалаврів освітньої-професійної програм 

«Економічна кібернетика» та «Цифрова економіка» за спеціальності 051 

«Економіка».  

Теоретичною базою для проходження практики є дисципліни 

Оптимізаційних методів і моделей, що вивчалась студентами в попередньому 

семестрі. 

Практичні навички, отримані студентами на практиці, є базою для дисциплін: 

«Моделювання економіки», «Дослідження операцій», Моделювання 

економічної динаміки», «Імітаційне моделювання» 



3. Програма та структура навчальної практики 
“Навчальна практика з оптимізаційних методів і моделей” для  повного 
терміну денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

 Кількість годин 

денна форма заочна форма 
тиж

ні 

усьо

го  

у тому числі ус

ьо
го  

у тому числі 

л п лаб ін
д 
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б 
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д 

с
.

р
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 Змістовний модуль “Оптимізаційні методи і моделі» 

Тема 1. Лінійні задачі з параметрами та 
методи їх розв’язання. Транспортна 
задача з параметрами. 

1 10   10 -        

Тема 2. Дробово-лінійна задача. 
Економічна інтерпретація. Методи 
розв’язання. 

1 15   10 - 5       

Тема 3. Особливості відшукання 
планів нелінійних задач.  

2 9   4 - 5       

Тема 4. Геометрична інтерпретація 

нелінійних задач. 

2 7   2 - 5       

Тема 5. Цілочислові задачі, 
особливості відшукання планів. 

Характеристика методів відшукання 
розв’язків.  Методи відтинання. 
Другий алгоритм Гоморі. Метод 
гілок і меж. Метод найшвидшого 
спадання функції. 

2 9   4 - 5       

Тема 6. Методи приведення задач на 
відшукання безумовних екстремумів. 
Метод безпосереднього вилучення. 
Метод множників Лагранжа. 

3 20   10 - 10       

Тема 7. Багатокритеріальна 
оптимізація 

3 5   5 

 

        

Усього годин  

 

75   45 - 30       
 

4. Теми семінарських занять 
Не передбачено планом 

 
5. Теми практичних занять 

Не передбачено планом 
 

 
  



6. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Розв’язування задач з параметрами у виразі функції 
мети. 

2 

2.  Розв’язування дробово-лінійних задач 4 

3.   Особливості відшукання планів нелінійних задач.  8 

4.  Геометрична інтерпретація нелінійних задач. 4 

5.  Цілочислові задачі, особливості відшукання планів. 
Характеристика методів відшукання розв’язків. EXEL.   

4 

6.  Методи відтинання. Другий алгоритм Гоморі.. 4 

7.  Метод гілок і меж. Метод найшвидшого спадання 
функції.  

4 

8.  Методи приведення задач на відшукання безумовних 
екстремумів. Метод безпосереднього вилучення 

6 

9.  Метод множників Лагранжа. EXEL 5 

10. Методи багатокритеріальної оптимізації 4 

Всього  45 
 

7. Контрольні питання,  

1. Задачі дробово-лінійного програмування. Застосування симплексного 

методу для їх розв’язання. 

2.  Двоїстість у лінійному програмуванні. Економічна інтерпретація пари 

спряжених задач, записаних у другій канонічній постаті. 

3.  Характерні риси (властивості) пари спряжених задач, записаних у 

загальній формі.  

4.  Основна теорема двоїстості. 

5.  Умови доповнюючої не жорсткості. 

6.  Теорема про існування розв’язків пари двоїстих задач. 

7.  Двоїстість у ЛП. Економічна інтерпретація пари спряжених задач, 

записаних у другій канонічній постаті. 

8.  Розподільчі задачі математичного програмування. 

9.  Транспортна задача. Постановка задачі. 

10.  Поняття ланцюга та циклу транспортної задачі. 

11.  Теорема про існування розв’язків транспортної задачі. 

12.  Відкриті та закриті транспортні задачі. Балансова умова. 



13.  Особливості матриці основних умов транспортної задачі. 

14.  Теорема про ранг матриці транспортної задачі та її наслідки (Теорема про 

одну небазисну та базисні клітини транспортної задачі). 

15.  Задача двоїста до транспортної. 

16.  Метод потенціалів (Канторовича-Гавуріна) та його зв’язок з теорією 

двоїстості. 

17.  Ідея методу потенціалів. 

18.  Розподільчий метод та його зв’язок з методом потенціалів. 

19. Задачі про призначення. Їх особливість. Методи розв’язання. 

20.  Особливості розв’язання задач з параметрами. 

21.  Застосування симплексного методу для відшукання розв’язків задач з 

параметрами. 

22.  Розв’язання транспортних задач з параметрами методом потенціалів. 

23. Методи багатокритеріальної оптимізації 

 

8. Методи навчання 

 

Проведення лабораторних занять з використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

Самостійна робота студентів, що передбачають використання сучасних 

інформаційних технологій. 

 

9.Форми контролю 

Систематичний контроль за самостійною роботою студентів і якістю 

засвоєння ними поточного навчального матеріалу: 

 - роботу над індивідуальними завданнями; 

- вивчення літератури, що рекомендувалася, та конспекту лекцій; 

- оформлення звіту про проходження практики. 

Самостійна робота студентів передбачає: 

 - систематичне відвідання аудиторних занять впродовж практики; 

 - систематичне вивчення конспекту лекцій та навчальної літератури, що 

рекомендуються підчас проходження практики; 

 - сумлінну підготовку до виконання індивідуальних завдань; 

 - вчасне і якісне оформлення звіту з практики 

10. Розподіл балів, які отримують студенти. 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і 

переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про 



екзамени та заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 

27.12.2019 р. № 1371)  

 

Рейтинг 
студента, 

 бали 

Оцінка національна                                        
за результати складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 
Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 
100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 
студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ 

. 
 

11.Методичне забезпечення 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1024 

1. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 
2. Методичні матеріали до практичних занять, навчальні посібники 
3. Програмне забезпечення 
4. Нормативні документи. 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Опттимізаційні методи та моделі/ Леся Валентинівна Забуранна та 

ін: Підручник. – К.: 2014. – 372с. 

2.  Барвінський А.Ф., Олексів І.Я. а ін.. Математичне програмування: 

Навчальний посібник – Львів: Національний університет „Львівська 

політехніка” (ІОЦ „ІНТЕЛЕКТ” ІПДО), 2004. – 446с. 

3.  Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-

математичне моделювання: Навчальний посібник –Київ: КНЕУ, 

2008. – 534с. 

4.  Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы 

и модели для менеджмента. – СПб.: 2000. – 480 с. 



5.  Жадлун З.О., Л.В. Галаєва, Н.Г. Шульга Теоретичні основи 

математичного моделювання економічних процесів: Методичні 
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