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I. Загальні відомості 

 

Дисципліна ―Математичні методи оптимізації‖ займає особливу роль в учбовому плані 

підготовки магістрів. Вона підсумовує знання, набуті студентами з математичних дисциплін під 

час навчання в бакалавраті, і дає розгорнуте уявлення про  сучасний математичний апарат 

оптимізації. 

Дисципліна належить до циклу професійно - орієнтованих дисциплін навчального плану і 

базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін ―Вища математика‖, ‖Лінійна алгебра‖. 

– Загальний обсяг   1 семестр. 

– Час викладання: п‘ятий курс, другій семестр. 

– Для вивчення курсу студенти повинні мати такі знання:  лінійна алгебра, операції над 

матрицями, методи вирішення систем лінійних рівнянь (метод Гауса),  похідні, дослідження 

функцій на екстремум, градієнтний метод та метод                          Ньютона. 

– Метою дисципліни є систематизоване викладання сучасних методів оптимізації та їх 

застосування для вирішення практичних задач в техніці та економіці, та  виконання наукових 

досліджень. 
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III. Мета і завдання дисципліни   

  

Метою дисципліни є отримання студентами магістратури математичного апарату оптимізації, а 

також оволодіння практичними вміннями та навичками в застосуванні математичних методів 

оптимізації для розв‘язання практичних задач із своєї галузі науки і техніки. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

а) знати: методи лінійного програмування(симплекс-метод, двоїстий симплекс-метод, метол 

оберненої матриці, основи теорії двоїстості), методи вирішення транспортних задач, методи 

дискретного програмування, методи нелінійного програмування. 

б) вміти: формалізувати задачі прийняття рішень в своїй галузі, обґрунтовано вибирати 

відповідний метод оптимізації в залежності від структури математичної моделі, грамотно 

застосовувати  методи для розв‘язання практичних задач. 

 

IV. Зміст дисципліни 

 



 

ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. 

ДИСКРЕТНЕ ПРОГРАМУВАННЯ.  

НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Список основної літератури 

1. Таха,Хемди А. Введение в Исследование операций :Пер с англ.-М.:Издательский  

       дом „Вильямс‖.-912с.  

2. Исследование операций :Пер с англ./под ред.Дж. Моудера,С.Элмаграби.-М.:Мир:-712с. 

3. Даффин Р. Геометрическое программирование. М.:Мир. –308с. 

4. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій:К.ЗАТ „Віпол‖.-688с..                                                                       

5. Юдин Д. Б.  ,Гольдштейн Е.Г. Задачи и методы линейного программирования М.: Мир  

735с 

 6.  Зайченко Ю.П., Шумилова С.А. Исследование операций. Сборник задач.  Уч.пособие для 

студентов вузов. Изд-е 2-е. ИО Вища школа, Киев, 1990. 

Методичне забезпечення 

 

1. Навчально-методичний посібник до практичних занять з курсу  «Математичні  методи          

оптимізації»  для студентів магістратури усіх спеціальностей /Уклад. О.Ю. Зайченко  -К.: 

Політехніка .-88с. 

2. Зайченко Е,.Ю. Исследование операций. Конспект лекций для студентов специальности 

Интеллектуальные системы принятий решений. 

3. Електронний підручник.   www.iasa.org.ua/students.  

 

VI. Мова 

Українська, російська 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань  

 

Кредитний модуль включає в себе виконання кожним  студентом індивідуальних завдань  

Головною метою індивідуальних завдань  є набуття студентами практичних навичок та вмінь по 

розробці моделей та алгоритмів оптимізації  в галузі економіки. 

 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  

 

http://www.iasa.org.ua/students

