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ВСТУП 

 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи 

та моделі» складена для підготовки бакалаврів спеціальностей 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» є 

формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання 

оптимізаційних економіко-математичних моделей. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Оптимізаційні методи та 

моделі» є вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, 

побудови оптимізаційних економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування 

та аналізу з метою використання в економіці.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Оптимізаційні методи та моделі» є 

логічним продовженням дисципліни «Вища математика», «Інформатика», «Теорія 

ймовірності та математична статистика», «Теорія випадкових  процесів», «Програмне 

забезпечення математичного аналізу». 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: концептуальні основи побудови оптимізаційних економіко-математичних 

моделей; особливості та методологію розробки економіко-математичних моделей; 

принципи та прийоми математичного моделювання; послідовність та сутність етапів 

моделювання соціально-економічних явищ та процесів; методи оптимізації різних  

задач, принципи кількісного  аналізу економічних процесів; властивості та основні 

аспекти економічної інтерпретацій розв’язків задач економіко-математичного 

моделювання; 

уміти: створювати економіко-математичні моделі економічних процесів та явищ  

з використанням комп’ютерної  техніки з метою пояснення поведінки досліджуваних 

економічних процесів; проводити комплексний аналіз результатів оптимізації процесів 

в діяльності суб'єктів господарювання; перевіряти гіпотези про властивості 

економічних показників прийняття обґрунтованих економічних рішень; розробляти 

тактичні і стратегічні програми діяльності -суб'єктів господарювання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Тема 1 Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки 

Сутність моделювання як методу наукового пізнання. Особливості та принципи 

математичного моделювання. Основні дефініції економіко-математичного 

моделювання. Особливості економічних спостережень і вимірів. Етапи економіко-

математичного моделювання. Елементи класифікації економіко-математичних 

моделей. Роль прикладних економіко-математичних досліджень. «Павутиноподібна» 

модель ринку.  

Тема 2 Оптимізаційні економіко-математичні моделі 

Постановка задачі економіко-математичного моделювання. Вхідні змінні 

економічної системи, її цільова функція та система обмежень. Допустимий, 

оптимальний план і область існування планів. Багатокритеріальна оптимізація. 

Класифікація задач математичного програмування. Приклади задач економіко-

математичного  моделювання. Задача визначення  оптимального плану виробництва. 

Задача оптимального розподілу виробничих потужностей. Задача оптимального 

розподілу  капіталовкладень. Задача про «дієту». Транспортна задача. Задача про 

призначення. Задача комівояжера. 

Тема 3 Задача лінійного програмування та методи її розв’язування 

Загальна економіко-математична модель задачі лінійного програмування. 

Невироджений та вироджений опорні плани. Допустимий  та  оптимальний розв’язки 

задачі лінійного програмування. Форми запису задач лінійного програмування. 

Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування. Багатокутник та 

багатогранник розв’язків. Основні властивості розв’язків задачі лінійного 

програмування. Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування. 

Алгоритм графічного методу. Ідея симплекс методу. Початковий опорний план. 

Перехід від  одного опорного плану до іншого. Оптимальний  розв’язок. Критерій 

оптимальності плану. Розв’язування задачі лінійного програмування  симплексним 

методом. Метод  штучного  базису. Зациклення в задачах лінійного програмування. 

Модифікації симплексного методу. 
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Тема 4 Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач 

Економічна інтерпретація прямої та двоїстої задач лінійного програмування на 

прикладі виробничої задачі. Правила побудови двоїстих задач. Симетричні та 

несиметричні пари задач лінійного програмування. Основні теореми двоїстості та їх 

економічний зміст. Приклади застосування теорії двоїстості для знаходження 

оптимальних  планів  прямої  та  двоїстої  задач.  Аналіз  розв’язків  спряжених 

економіко-математичних задач. 

Тема 5 Цілочислове програмування 

Економічна і математична постановка цілочислової задачі лінійного 

програмування. Геометрична інтерпретація  розв’язків  цілочислових  задач лінійного  

програмування на площині. Загальна характеристика методів розв’язування 

цілочислових задач лінійного програмування. Методи відтинання. Метод Гоморі. 

Комбінаторні методи. Метод гілок та меж. 

Тема 6 Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем 

Економічна і математична постановка задачі нелінійного програмування. 

Геометрична інтерпретація задачі нелінійного програмування. Основні труднощі 

розв’язування задач нелінійного програмування. Класичний метод оптимізації. Метод 

множників Лагранжа. Квадратичне програмування. Квадратична форма та її  

властивості. Постановка задачі квадратичного програмування. Методи розв’язування 

задач квадратичного програмування.  

Тема 7 Динамічне програмування 

Постановка задачі динамічного програмування та її геометрична інтерпретація. 

Принцип оптимальності та алгоритм розв’язування задач методом динамічного  

програмування. Приклади розв’язку економічних задач методом динамічного 

програмування: задача про оптимальну заміну обладнання; задача оптимального 

розподілу обмежених ресурсів; задача про оптимальне розміщення виробничих 

підприємств. 
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3. Рекомендована література 

Базова 

1. Ачкасов А. Є. Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне 

моделювання» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання бакалаврів за галуззю 

знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрями підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства», 6.030509 «Облік і аудит») / А. Є. Ачкасов, О. О. Воронков; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011.– 204 с.  

2. Березовський В.Є. Дослідження операцій. Практичний курс; Навч. Посіб./ В.Є. 

Березовський, М.М. Гузій, В.М.Дякон, Л.Є.Ковальов, М.О. Медведєва – Умань: 

видавництво «Сочінський». – 2011. – 238 с.  

3. Бех О.В. Математичне програмування: Навчальний посібник / О.В. Бех, 

Т.А.Городня, А.Ф.Щербак. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 200 с.  

4. Бех О.В. Збірник задач з математичного програмування: Навчальний посібник 

/ О.В. Бех, Т.А.Городня, А.Ф.Щербак. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 200 с.  

5. Івченко І.Ю. Математичне програмування: Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 232 с. 15  

допоміжна: 

6. Гатаулин А. М. Математическое моделирование экономических процессов в 

сельском хозяйстве: Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 

заведений / Гатаулин А.М., Гаврилов Г.В. Сорокина Т.М., Филатов А.И., Кошелев 

В.М., Копенкин Ю.И., Пастернак П.П. Под ред. Гатаулина А.М. – М.: Агропромиздат, 

1990. – 432 с.: ил.  

7. Глущик М.М. Математичне програмування: Навчальний посібник / М.М. 

Глущик, І.М.Копич, О.С. Пенцак, В.М.Сороківський . – Львів: «Новий світ-2000», 

2005.– 216 с.  

8. Дякон В. М. Математичне програмування: Навчальний посібник / В.М.Дякон, 

Л.Е.Ковальов. За ред. В.М. Михайленка.– Київ: Вид-во Європ. Унту, 2004. -500 с.  

9. Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник. – Львів: «Магнолія Плюс», 

2004. – 549 с.  

10. Наконечний С.І. Математичне програмування: Навчальний посібник/ 

Наконечний С.І., Савіна С.С. – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.  
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11. Ульянченко О.В. Методи оптимізації в економіці: Навчальний посібник. – 

Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2001. – 139с.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен 

5. Засоби діагностики успішності навчання усне опитування, рішення задач 

 


