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Вступ 

 

Анотація 

Навчальна дисципліна "Основи теорії і методів оптимізації" є однією із 

складових комплексної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 

"Інформаційні системи та технології" освітньої програми "Інформаційні 

системи та технології". 

Методи оптимізації, які включають в себе методи математичного 

моделювання та оптимізації, складають фундамент підготовки студентів 

Дисципліна, що займається розробкою і практичним застосуванням методів 

найбільш ефективного управління організаційними системами.  

Методи оптимізації широко застосовуються при перспективному і 

поточному плануванні, проектуванні різних об'єктів, управлінні виробничими і 

технологічними процесами, прогнозуванні розвитку окремих галузей народного 

господарства. Їх використовують при вирішенні задач розподілу трудових 

ресурсів і запасів, призначення термінів профілактичного ремонту 

устаткування, вибору засобів транспортування вантажів, складання графіка 

розкладів перевезень, розміщення нових виробництв і складів, збору інформації 

в автоматизованих системах управління і цілого ряду інших. Дисципліна має 

теоретичну та практичну спрямованість на вирішення широкого спектра 

прикладних питань на усіх рівнях ієрархії управління щодо обрання та аналізу 

найкращих, оптимальних господарських рішень (планів, програм, об’єктів, 

проектів, стратегій тощо) з урахуванням наявних економічних умов та 

обмежень. 

Ключові слова: освітній процес, індивідуальна освітня траєкторія, 

здобувач освіти, професійні компетентності, інформаційні технології, методи 

математичного моделювання та оптимізації. 
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Abstract  

 

The discipline "Introduction to the specialty" is one of the components of 

comprehensive training of applicants for the first (bachelor's) level of higher 

education in the field of knowledge 12 "Information Technology" specialty 126 

"Information Systems and Technologies" educational program "Information Systems 

and Technologies". 

Optimization methods, which include methods of mathematical modeling and 

optimization, form the foundation of student training Discipline that deals with the 

development and practical application of methods of the most effective management 

of organizational systems. 

Optimization methods are widely used in long-term and current planning, 

design of various facilities, management of production and technological processes, 

forecasting the development of individual sectors of the economy. They are used in 

solving problems of distribution of labor resources and stocks, setting deadlines for 

preventive repairs of equipment, selection of means of transportation of goods, 

scheduling, placement of new production facilities and warehouses, collecting 

information in automated control systems and many others. The discipline has a 

theoretical and practical focus on solving a wide range of applied issues at all levels 

of the management hierarchy to select and analyze the best, optimal business 

decisions (plans, programs, facilities, projects, strategies, etc.) taking into account 

existing economic conditions and constraints. 

Key words: educational process, individual educational trajectory, student, 

professional competencies, information technologies, methods of mathematical 

modeling and optimization. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1.1. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 4 
Галузь знань: 

12 "Інформаційні технології" 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 4 
3-й 3-й 

Електронний 

адрес РПНД на 

сайті 

Університету: 

Спеціальність 

126 "Інформаційні системи та 

технології" 

 

 

 

Освітня програма 

Інформаційні системи та 

технології 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання (не 

заплановано)  

30 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

Загальна 

кількість годин 

– 120 

- год. - год. 

Лабораторні 

30 год. 12- год. 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної 

роботи 

студента – 4. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 

60 год. 96 год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Основи теорії і методів 

оптимізації" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 

"Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та 

технології" освітньої програми (ОП) "Інформаційні системи та технології". Для 

зазначеної ОП дисципліна є обов’язковою. 

Метою вивчення дисципліни "Основи теорії і методів оптимізації" є 

формування у студенів відповідно до освітньо-професійної програми таких 

компетентностей: 

• Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності 

(КЗ 3). 

• Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологічні 

та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу 

інфокомунікаційних систем. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями (КС 5). 

• Здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні 

пропозиції (КС 9). 

• Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та 

технологій з використанням математичних моделей і методів (КС 11). 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни необхідно мати базові знання з курсів: "Вища 

математика І", "Вища математика ІІ", "Вища математика ІІІ", "Дискретна 

математика", "Системний аналіз". 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 
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• Проводити системний аналіз об’єктів проектування та 

обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в 

інформаційних системах та технологіях. (ПР 4). 

• Демонструвати вміння розробляти техніко-економічне 

обґрунтування розроблення інформаційних систем та технологій та вміти 

оцінювати економічну ефективність їх впровадження. (ПР 11). 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 
  

Змістовий модуль 1. Лінійне програмування. 
  
Тема 1. Основи теорії оптимізації: постановка та класифікація задач, 

існування оптимального розв’язку. Поняття про методи оптимізації. 
Класифікація методів оптимізації.  

 
Тема 2. Лінійне програмування. Графічний метод розв’язання задачі 

лінійного програмування. 
 
Тема 3. Симплексний метод розв’язання задачі лінійного програмування.  

 

Тема 4. Двоїсті задачі. 
 
Тема 5. Постоптимальний аналіз розв’язку задачі лінійного 

програмування. 
 

Тема 6. Транспортна задача. 
 

Змістовий модуль 2. Дискретне та динамічне програмування. 

 

Тема 7. Дискретне програмування. Методи відсікань розв’язання ЗЦЛП. 

Метод гілок та меж. 

 

Тема 8. Динамічне програмування. 
 
Змістовий модуль 3.  Параметричне та нелінійне програмування. 
 

Тема 9. Параметричне програмування.  
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Тема 10. Нелінійне програмування. 

  

Змістовий модуль 4. Методи оптимізації. 

 

Тема 11. Методи оптимізації функцій, що диференціюються. 

 

Тема 12. Методи оптимізації функцій, що не диференціюються. 

 

Тема 13. Методи оптимізації в задачах великої розмірності. 
 
Тема 14. Задачі та методи багатокритеріальної оптимізації. Метод 

ідеальної точки. 
Тема 15. Лінійна згортка критеріїв. Метод поступок. 

 

Таблиця 5.1. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб Інд с.р 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Лінійне програмування 

Тема 1. Основи теорії 

оптимізації: 

постановка та класи-

фікація задач, існу-

вання оптимального 

розв’язку. Поняття 

про методи оптимі-

зації. Класифікація 

методів оптимізації. 

6 2 - - - 4 - 0,5 - 0,5 - 3 

Тема 2. Лінійне 

програмування. 

Графічний метод 

розв’язання задачі 

лінійного програму-

вання (ЗЛП) 

8 2 - 2 - 4 - 0,5 - 0,5 - 3 

Тема 3. Симплексний 

метод розв’язання 

ЗЛП 

10 2 - 4 - 4 - 0,5 - 0,5 - 3 

Тема 4. Двоїсті задачі 8 2 - 2 - 4 - 0,5 - 0,5 - 3 

Тема 5. 

Постоптимальний 

аналіз розв’язку ЗЛП 

4 2 - - - 2 - 0,5 - 0,5 - 4 

Тема 6.  6 2 - 2 - 2 - 0,5 - 0,5 - 4 
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Транспортна задача 

Разом за змістовим 

модулем 1 

42 12 - 10 - 20 - 3  3  20 

Змістовий модуль 2. Дискретне та динамічне програмування 

Тема 7. Дискретне 

програмування. 

Методи відсікань 

розв’язання ЗЦЛП. 

Метод гілок та меж 

9 2 - 2 - 5 - 1 - 1 - 10 

Тема 8. Динамічне 

програмування 

11 2 - 4 - 5 - 2 - 2 - 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

20 4 - 6 - 10 - 3  3  20 

Змістовий модуль 3. Параметричне та нелінійне  програмування 

Тема 9. 

Параметричне 

програмування 

9 2 - 2 - 5 - 1 - 1 - 10 

Тема 10. Нелінійне 

програмування 

9 2 - 2 - 5 - 2 - 2 - 10 

Разом за змістовим 

модулем3 

18 4 - 4 - 10 - 3  3  20 

Змістовий модуль 4. Методи оптимізації 

Тема 11. Методи 

оптимізації функцій, 

що диференціюються 

8 2 - 2 - 4 - 0,5 - 0,5 - 7 

Тема 12. Методи 

оптимізації функцій, 

що не диференцію-

ються 

8 2 - 2 - 4 - 0,5 - 0,5 - 7 

Тема 13. Методи 

оптимізації в задачах 

великої розмірності 

8 2 - 2 - 4 - 0,5 - 0,5 - 7 

Тема 14. Задачі та 

методи багатокрите-

ріальної оптимізації. 

Метод ідеальної 

точки 

8 2 - 2 - 4 - 0,5 - 0,5 - 7 

Тема 15. Лінійна 

згортка критеріїв. 

Метод поступок. 

8 2 - 2 - 4 - 1 - 1 - 8 

Разом за змістовим 

модулем 4 

40 10 - 10 - 20 - 3  3  36 

Усього годин  120 30 - 30 - 60 - 12  12  96 

 

Таблиця 5.2 

Теми лабораторних занять 

№ Назва теми Кількість Кількість 
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з/п годин 
денна 

годин 
заочна 

1 Розв’язання задач лінійного програмування 

геометричним методом  

2 1 

2 Розв’язання задач лінійного програмування 

симплексним методом  

4 1 

3 Розв’язання двоїстих задач лінійного 

програмування 

2 1 

4 Розв’язання транспортної задачі 2 1 

5 Розв’язання задач цілочислового лінійного 

програмування 

2 1 

6 Розв’язання задач динамічного програмування 4 1 

7 Розв’язання задач параметричного лінійного 

програмування з параметрами в цільовій функції 

та вільних членах  

2 1 

8 Розв’язання задач нелінійного програмування 

методами множників Лагранжа та кусково-

лінійної аппроксимації 

2 1 

9 Розв’язання задач оптимізації функцій, що 

диференціюються 

2 1 

10 Розв’язання задач оптимізації функцій, що не 

диференціюються 

2 1 

11 Розв’язання задач оптимізації функцій в задачах 

великої розмірності 

2 1 

12 Розв’язання задач багатокритерійної оптимізації 
методом ідеальної точки 

2 0,5 

13 Розв’язання задач багатокритерійної оптимізації 

методом лінійної згортка критеріїв та методом 

поступок 

2 0,5 

 Разом 30 12 

 

Теми практичних занять 

 

Практичні заняття не заплановані. 

 

Самостійна робота 

 

Одним з основних чинників забезпечення успішного засвоєння матеріалів 

навчальної дисципліни є самостійна робота студентів. 

Основними видами самостійної роботи є: 

1. Вивчення лекційного матеріалу. 
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2. Вивчення рекомендованої літератури. 

3. Вивчення термінів і основних понять з тем навчальної дисципліни. 

4. Підготовка до лабораторних занять і оформлення звітів з виконання 

кожної лабораторної роботи. 

5. Підготовка до модульного та підсумкового контролів з навчальної 

дисципліни. 

6. Систематизація вивченого матеріалу перед іспитом. 

 

Таблиця 5.3 

Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
денна 

Кількість 

годин 
заочна 

1 Сходимість симплекс-методу. Виродженість в 

задачах ЛП 

4 6 

2 Аналіз параметричної стійкості рішення задачі 

ЛП 

4 8 

3 Особливості використання і переваги двоїстого 

симплекс-методу 

4 6 

4 Використання  теорем двоїстості 4 8 

5 Використання метода гілок та меж: загально 
схема. Метод Гоморі та його недоліки. 

2 6 

6 Задача про разподіл засобів між підприємствами 2 8 

7 Сфери застосування параметричного 
програмування 

5 6 

8 Основні групи методів розв'язання задач 

нелінійного програмування 

5 8 

9 Огляд методів розв’язання задач оптимізації 

функцій, що диференціюються 

5 7 

10 Розв’язання задач оптимізації функцій, що не 

диференціюються 

5 8 

11 Особливості методів озв’язання задач 

оптимізації функцій в задачах великої 

розмірності 

5 8 

12 Основні підходи до розв’язання задач 

багатокритерійної оптимізації  

5 8 

13 Методы еlectre розв’язання задач 

багатокритерійної оптимізації 

10 8 

 Всього 60 96 
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Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальні завдання не заплановані. 

 

 

 

 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та 

методи їх демонстрування 

 

Набуття здобувачами компетенцій забезпечується через засвоєння 

навчального матеріалу у вигляді лекційних, лабораторних занять, самостійної 

роботи студентів та контрольних тестових робіт програмованого типу. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

1. Пояснювально-ілюстративний метод, за допомогою повідомлення та 

засвоєння інформації на лекційних та лабораторних заняттях словесними й 

наочними засобами. 

2. Проблемний метод, коли на лабораторних заняттях утворюються 

пошукові ситуації, розвивається активність, самостійність, творчі здібності 

здобувачів освіти. 

Як наочний матеріал на лекціях застосовуються мультимедійні слайди та 

лекційні демонстрації. 

Для зручної та ефективної організації навчального процесу, зроблено 

ClassRoom [17] з навчальної дисципліни, де розташовані завдання до 

лабораторних робіт та супроводжувальні матеріали. Доступ до класу надається 

на першому лабораторному занятті за університетською електронною поштою. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання лабораторних завдань проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 
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Під час карантину заняття повністю проводяться дистанційно у ClassRoom 

[17]. 

Засобами діагностики результатів навчання та методами їх 

демонстрування є: 

• виконання завдань лабораторних робіт; 

• оформлення звітів лабораторних робіт, захист лабораторних робіт; 

• написання проекту, створення презентації до проекту; 

• контрольні тестові роботи програмованого типу. 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю. 

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті, за 

результатами виконання завдань самостійної роботи та у вигляді модульної 

контрольної роботи по завершенню змістовного модулю. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми 

(у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час виконання завдань 

лабораторних робіт. 

Форма контролю комбінована: 

• письмова (оформлення звітів, письмові відповіді на контрольні 

питання виконання завдань); 

• усна (відповіді на контрольні питання до лабораторних робіт, 

захист проектів); 

• тестова (модульні контрольні тестові роботи програмованого типу). 

Виходячи з того, що головною метою курсу є формування практичних 

навичок, вирішальним фактором підсумкового оцінювання є якість виконання 

лабораторних робіт, які є допуском до модульних контрольних тестових робіт 
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програмованого типу. Оцінка за лабораторну роботу складається з оцінки 

якості виконання завдань лабораторної роботи (табл. 7.1) та оцінки захисту – 

оформлення звіту, усні та письмові відповіді на контрольні питання (табл. 7.2). 

Оцінка складається з оцінки якості виконання робіт (табл. 7.1) та оцінки 

захисту – оформлення робіт, усні та письмові відповіді на питання за темою 

робіт (табл. 7.2). 

 

Таблиця 7.1 

Форми контролю виконання лабораторних робіт, 

 їх оцінювання 

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

5 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

чітко сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. 

Застосовувалися коректні методи обробки отриманих 

результатів. У висновках проведена коректна інтерпретація 

результатів 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує 

лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після 

консультації викладача; описує спостереження; в цілому 

правильно складає звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент виконує лабораторну роботу згідно з інструкцією, 

іноді після консультації викладача; описує спостереження; 

складає звіт, що містить неточності у висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент виконує лабораторну згідно з інструкцією; складений 

звіт містить неточності у висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент виконує лабораторну під керівництвом викладача; 

складений звіт містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

 

Таблиця 7.2 
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Форми контролю захисту лабораторних робіт, їх оцінювання 

Захист 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

5 Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні 

зв’язки, містить аргументовані висновки. 

4 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; 

допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні 

матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 
Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не 

обґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за лабораторні роботи 60 балів. 

Таблиця 7.3 

Форми контролю модульних контрольних тестових робіт програмованого 

типу, їх оцінювання 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Максимальна оцінка студента за модульні контрольні тестові роботи 

програмованого типу 40 балів (2 модульні контрольні тестові роботи 

програмованого типу по 20 балів).  

Таблиця 7.4 

Розподіл балів за формами контролю 

Форма контролю Максимальна кількість балів 
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Денна форма Заочна форма 

Виконання лабораторних робіт 6 х 10 балів = 60 балів 6 х 10 балів = 60 балів 

Виконання модульних контрольні 

тестових робіт 
2 х 20 балів = 40 балів 2 х 20 балів = 40 балів 

Всього 100 100 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Таблиця 8.1 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

ЗМ 1 

Т 1 
Лабораторна робота 

№ 1  
4 

Лабораторна робота 

№ 1  
4 

Т 2 
Лабораторна робота 

№ 2 
4 

Лабораторна робота 

№ 2 
4 

Т 3 
Лабораторна робота 

№ 2 
4 

Лабораторна робота 

№ 2 
4 

Т 4 
Лабораторна робота 

№ 4 
4 

Лабораторна робота 

№ 4 
4 

Т5 
Лабораторна робота 

№ 5 
4 

Лабораторна робота 

№ 5 
4 

Т6 
Лабораторна робота 

№ 6 
4 

Лабораторна робота 

№ 6 
4 

СР 1 
Звіт з лабораторних 

робіт 
6 

Звіт з лабораторних 

робіт 
6 
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Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

МК1 

Модульна контрольна 

тестова робота 

програмованого типу 

№ 1 

10 

Модульна 

контрольна тестова 

робота 

програмованого типу 

№ 1 

10 

ЗМ 2 

Т 7 
Лабораторна робота 

№ 7 
3 

Лабораторна робота 

№ 7 
3 

Т 8 
Лабораторна робота 

№ 8 
3 

Лабораторна робота 

№ 8 
3 

МК1 

Модульна контрольна 

тестова робота 

програмованого типу 

№ 1 

10 

Модульна 

контрольна тестова 

робота 

програмованого типу 

№ 1 

10 

СР 2 
Звіти з лабораторних 

робіт 
2 

Звіти з лабораторних 

робіт 
2 

ЗМ 3 

Т 9 
Лабораторна робота 

№ 9 
4 

Лабораторна робота 

№ 9 
4 

Т 10 
Лабораторна робота 

№ 10 
4 

Лабораторна робота 

№ 10 
4 

СР 3 
Звіти з лабораторних 

робіт 
2 

Звіти з лабораторних 

робіт 
2 

МК2 

Модульна контрольна 

тестова робота 

програмованого типу 

№ 2 

10 

Модульна 

контрольна тестова 

робота 

програмованого типу 

№ 2 

10 

ЗМ 4 

Т 11 
Лабораторна робота 

№ 11 
3 

Лабораторна робота 

№ 11 
3 

Т 12 
Лабораторна робота 

№ 12 
3 

Лабораторна робота 

№ 12 
3 
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Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

Т 13 
Лабораторна робота 

№ 13 
3 

Лабораторна робота 

№ 13 
3 

СР 4 
Звіти з лабораторних 

робіт 
3 

Звіти з лабораторних 

робіт 
3 

МК2 

Модульна контрольна 

тестова робота 

програмованого типу 

№ 2 

10 

Модульна 

контрольна тестова 

робота 

програмованого типу 

№ 2 

10 

Сума 100 Сума 100 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Мультимедійне обладнання. 

 

10. Рекомендована література 

Основна 

1. Вентцель Е.С. Исследование операции. Задачи, принципы, методология. – 

М.: Наука, 1980. 

2. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник. –3-тє вид. – К:ЗАТ 

«Віпол», 2000. – 688с.  

3. Исследование операции в экономике / под ред.  Проф.  Н.Ш.Кремера. – 

М.: ЮНИТИ, 2005 . – 407 с. 

4. Таха X. Введение в исследование операции: 6-е издание.: Пер. с англ. – 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 912 с. 

5. Латанська Л.О., Фаріонова Т.А. Математичні методи дослідження 

операцій. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина 

1) [Електронний ресурс]. – Миколаїв: НУК, 2019. – 1 електронний 

оптичний диск (DVD-ROM). – Назва з титульного екрана. 
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6. Латанська Л.О., Устенко І.В., Каіров В.О. Математичні методи 

дослідження операцій. Методичні вказівки до виконання лабораторних 

робіт (Частина 2).– Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2018.–36 с.  

7. Латанська Л.О., Фаріонова Т.А Математичні методи дослідження операцій. 

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни.– 

Миколаїв: НУК, 2018. – 29с. 

 

Допоміжна 

8. Бейко И.В., Бублик Б.И., Зинько П.Н. Методы,  алгоритмы решения задач 

оптимизации. – К.: «Вища школа», 1983. – 512с.  

9. Петровский А.Б. Теория принятия решений. –М.: «Академия», 2009 . – 

400с. 

10. Конюховский П.В. Математические методы исследования операции в 

зкономике. – СПб:Питер, 2001. 

11. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М, 1981. 

12. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. – 

М.:Русская Деловая Литература, 1999. 

13. Боровик О.Л., Боровик Л.В. Дослідження операцій в економіці. –К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 424с. 

 

Інформаційні ресурси в Internet 

14.Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування 

є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів 

https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3 

15. Сайт НУК http://www.nuos.edu.ua 

16. Cайт кафедри ІУСТ НУК http://iust.nuos.edu.ua 

17. https://classroom.google.com/u/2/c/MTQ2NzYzMjY1MjI5 

18. https://www.google.com/intl/uk_ua/docs/about/ 

 

https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3
http://www.nuos.edu.ua/
http://iust.nuos.edu.ua/
https://classroom.google.com/u/2/c/MTQ2NzYzMjY1MjI5
https://www.google.com/intl/uk_ua/docs/about/
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11. Зміни та доповнення 


