
1 
 

 



2 
 

 
 

 



3 
 

 

ЗМІСТ 

Вступ .............................................................................................................................................4 

1. Опис навчальної дисципліни .................................................................................................5 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни.................................................................................6 

3. Передумови для вивчення дисципліни .................................................................................6 

4. Очікувані результати навчання .............................................................................................6 

5. Програма навчальної дисципліни .........................................................................................7 

 6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування ........................10 

7. Форми поточного та підсумкового контролю ....................................................................10 

8. Критерії оцінювання результатів навчання .........................................................................12 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна ...............................................................................................................13 

10. Рекомендовані джерела інформації ....................................................................................13 



4 
 

ВСТУП 

 

Анотація 

 

Дисципліна «Дослідження операцій» є складовою частиною циклу 

професійної підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що 

належить до нормативних навчальних дисциплін з галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності «073 Менеджмент» освітньої програми 

«Менеджмент організацій і адміністрування» і є необхідною для чіткої 

організації навчального процесу студентів денної форми навчання. 

Основною метою викладання навчальної дисципліни «Дослідження 

операцій» є формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань і 

практичних навичок формалізації задач управління з використанням 

спеціалізованих оптимізаційних методів, а також вивчення основ дослідження 

операцій та математичного програмування, їх моделей та методів, що найчастіше 

застосовуються для кількісного обґрунтування управлінських рішень та 

математичного моделювання економічних процесів. 

Ключові слова: математичні моделі, оптимізаційні задачі, транспортна 

задача, управління. 

 

Summary 

 

The discipline "Operations Research" is an integral part of the cycle of 

professional training of the first (bachelor's) level of higher education, which belongs 

to the normative disciplines in the field of knowledge 07 "Management and 

Administration" specialty "073 Management" educational program "Management of 

organizations and administration" and is for a clear organization of the educational 

process of full-time students. 

The main purpose of teaching the discipline "Operations Research" is the 

formation of future managers of theoretical knowledge and practical skills of 

formalizing management tasks using specialized optimization methods, as well as 

learning the basics of operations research and mathematical programming, their models 

and methods most often used to quantify management solutions and mathematical 

modeling of economic processes. 

Key words: mathematical models, optimization problems, transport problem, 

control. 
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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 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова 

Модулів – 1 

Спеціальність 

073  «Менеджмент» 

 

Освітня програма: 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

2-й - 
Електронний адрес 

РПНД 

на сайті Університету 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

4-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 5. 

Освітній рівень: 

початковий (короткий 

цикл) 

15 год. - 

Практичні, семінарські 

30 год. - 

Лабораторні 

- год. - 

Самостійна робота 

75 год. - 

Вид контролю: 

іспит 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни «Дослідження операцій» є формування у 

здобувачів вищої освіти відповідно до освітньо-професійної програми таких 

компетентностей: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх 

з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни «Дослідження операцій» є такі  

дисципліни: вища математика, статистика, теорія організації. 

 

4. Очікувані результати навчання 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти таких результатів навчання: 

РН 4 – демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень; 

РН 6 – виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні поняття та визначення дослідження операцій. 

Тема 1. Предмет та методи дослідження операцій [1] ст. 8-28, [2] ст. 9-25. 

Історія розвитку дослідження операцій. Об’єкт, мета та цілі дослідження. 

Основні етапи операційного дослідження. Типові класи задач дослідження 

операцій. Класифікація задач дослідження операцій.  Значення використання 

сучасних математичних методів та моделей в управлінні. Етапи вирішення задач 

з використанням математичних методів. Операції та їх ефективність. Поняття 

економіко-математичної моделі та моделювання. 

Тема 2. Задачі та моделі оптимального розподілу ресурсів [2] ст. 27-39. 

Формулювання задачі про визначення оптимального асортименту. 

Загальний запис задачі раціональної відгодівлі тварин. Модель задачі про 

оптимальне завантаження обладнання. 

Тема 3. Загальна задача лінійного програмування та теорія двоїстості [1] 

стор. 29-48, [2] стор. 54-62.  
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Постановка задач лінійного програмування та дослідження їх структури. 

Визначення оптимального асортименту. Оптимальний розподіл 

взаємозамінюваних ресурсів. Геометрична інтерпретація задачі лінійного 

програмування. Теореми лінійного програмування. Структура та властивості 

двоїстої задачі.  

Тема 4. Оптимізаційні задачі транспортного типу [1] стор. 145-156, [2] 

стор. 84-91.  

Постановка та основні властивості транспортної задачі. Транспортна 

задача з обмеженими пропускними здатностями. Відкриті транспортні моделі. 

Опорні плани транспортної задачі.  

Змістовий модуль 2. Постановка задач оптимізації послідовності 

виконання робіт та аналіз методів їх дослідження. 

Тема 5. Оптимізаційні задачі управління запасами [1] стор. 193-197, [2] 

стор. 101-123. 

Основи оптимального управління запасами. Загальна постановка задачі. 

Причини створення запасів. Елементи задачі УЗ. Класифікація задач управління 

запасами. Методи для розв’язування задач управління запасами. Модель 

Уілсона. Постановка задачі. Модифікація моделі Уілсона. Однопродуктова 

детермінована статична модель оптимального управління запасами з можливим 

дефіцитом.  Основні модифікації детермінованої одно продуктової статичної 

моделі. Комплексна багатопродуктова детермінована статична модель 

управління запасами.  

Тема 6. Задачі масового обслуговування [2] стор. 132-140. 

Поняття теорії масового обслуговування. Класифікація систем масового 

обслуговування.  Задачи теорії масового обслуговування. Основні елементи 

системи масового обслуговування (СМО). Показники ефективності СМО.  

Моделі системи масового обслуговування. Одноканальна система масового 

обслуговування з очікуванням. Багатоканальна СМО з необмеженою чергою.  

Тема 7. Загальна характеристика задач упорядкування та координації  [2] 

стор. 145-156. 

Загальна характеристика задач упорядкування та координації. 

Класифікація задач календарного планування. Задачі календарного планування. 

Показники за якими визначаються графіки виконання робіт.  

Постановка задач оптимізації послідовності виконання робіт та аналіз методів їх 

розв’язування. Метод гілок та меж. 

Тема 8. Задачі та моделі заміни обладнання [2] стор. 210-233. 

Сутність та класифікація задач заміни обладнання. Задачі заміни 

обладнання.  Задача заміни обладнання довгострокового використання на 

однотипне.  Планування багаторазової заміни обладнання на однотипне для 

обмеженого планового періоду. 

Тема 9. Елементи теорії ігор [2] стор. 274-282.  

Сутність теорії ігор. Класифікація ігор. Правила гри. Матричні ігри з 

нульовою сумою. Нижня та верхня ціна гри. Платіжна функція. Види критеріїв 

визначення альтернатив.  
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого  

у тому числі 

л п лаб с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Основні поняття та визначення дослідження 

операцій 

Тема 1. Предмет та методи дослідження 

операцій. 

9 1 2  6 

Тема 2. Задачі та моделі оптимального 

розподілу ресурсів. 

11 2 2  7 

Тема 3. Загальна задача лінійного 

програмування та теорія двоїстості. 

13 2 4  7 

Тема 4. Оптимізаційні задачі транспортного 

типу. 

12 1 4  7 

Разом за змістовим модулем 1 45 6 12  27 

Змістовий модуль 2. Постановка задач оптимізації послідовності 

виконання робіт та аналіз методів їх дослідження 

Тема 5. Оптимізаційні задачі управління 

запасами. 

15 2 4  9 

Тема 6. Задачі масового обслуговування. 16 2 4  10 

Тема 7.  Загальна характеристика задач 

упорядкування та координації. 

15 2 4  9 

Тема 8. Задачі та моделі заміни обладнання. 15 2 4  9 

Тема 9. Елементи теорії ігор. 14 1 2  11 

Разом за змістовим модулем 2 75 9 18  48 

Разом за курсом 120 15 30  75 

Теми практичних занять 

№ Назва теми К-ть годин 

1 Предмет та методи дослідження операцій. 2 

2 Задачі та моделі оптимального розподілу ресурсів. 4 

3 Загальна задача лінійного програмування та теорія 

двоїстості. 

4 

4 Оптимізаційні задачі транспортного типу. 4 

5 Оптимізаційні задачі управління запасами. 4 

6 Задачі масового обслуговування. 4 

7 Загальна характеристика задач упорядкування та 

координації. 

4 

8 Задачі та моделі заміни обладнання. 2 

9 Елементи теорії ігор. 2 

Разом 30 
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Самостійна робота 

Самостійна робота передбачає підготовку до лекційних занять; самостійне 

поглиблення знання за темами дисципліни; підготовку до практичних  робіт; 

написання рефератів та підготовку презентацій; підготовку до  поточних 

модульних контрольних робіт; підготовку до заліку. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до лекційних занять – 1 година на 1 лекцію; 

• підготовка до практичних занять – 1-2  години на 1 заняття; 

• підготовка до контрольних заходів – 8-10 годин на 1 захід. 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Підготовка до лекцій 7 

2 Підготовка до практичних робіт: 

- вивчення тем курсу за списком основної 

літератури для вирішення задач; 

- написання реферату  та їх презентація 

 

10 

 

18 

3 Підготовка до модульних контрольних робіт 20 

4 Підготовка до іспиту 20 

Разом 75 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

- вирішення практичних завдань; 

- написання реферату та їх презентація; 

- поточний модульний контроль; 

- підсумковий залік. 

 

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 і оцінки з модульних контролів за двома змістовими модулями. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 100 балів. Під компонентом 

проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру (виконання 
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практичних робіт, написання есе, дайджест та їх презентація, модульні контролі 

за змістовими модулями).  

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи.  

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

 

Виконання практичних робот 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

4 Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно 

визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може розв’язувати 

комбіновані задачі. Задачі вирішено вірно, у висновках проведена 

коректна інтерпретація результатів. Надані повні усні відповіді на 

запитання стосовно ситуаційних задач. 

3 Робота виконана самостійно з порушенням встановлених термінів. 

Студент самостійно визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. 

Може розв’язувати комбіновані задачі. Студент надає відповідь не 

на всі запитання під час обговорення ситуаційних задач. 

2 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

наводить потрібні формули. Розв’язує задачу користуючись 

алгоритмом. У висновках є помилки та неточності. 

1 Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення лише 

за готовою формулою. 

0 Студент не розв’язує задачі 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми у ЗМ 

1 - 16 балів (4 роботи по 4 балів), у ЗМ 2 - 20 балів (5 робіт по 4 

балів) 

 

Написання реферату та його презентація  

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

12-10 Робота виконано вірно, логічно, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить 

аргументовані висновки 

9-7 Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

6-5 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована 
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4-2 Робота не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не 

відповідає вимогам, які пред’являються до написання есе, 

дайджест. У роботі немає висновків або вони носять 

декларативний характер. 

0 Студент не виконує реферат. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

ЗМ2: 12 балів – (1 реферат - 12 балів); ЗМ2: 12 балів – (1 реферат 

- 12 балів) 

 

Поточний модульний контроль 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

20-15 Робота виконана самостійно. Відповіді на питання правильні, 

повні, інформативні, містять аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки. 

14-10 У роботі відповіді в цілому правильні, достатньо повні, логічні; 

допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу.  

9-7 У роботі відповіді частково правильні, містять неточності, 

недостатньо обґрунтовані. 

6-2 У роботі відповіді мають суттєві помилки, аргументи не 

сформульовані, використовується невірна термінологія.  

0 Робота не виконана 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: ЗМ 

1 - 20 балів за ПМК; ЗМ 2 - 20 балів за ПМК  

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання практичних завдань 9х4 балів = 36 балів 

Реферат та його презентація 2х12 балів = 24 балів 

ПМК 1 20 балів 

ПМК 2 20 балів 

Всього: 100 

 

 

9. Засоби навчання 

•дистанційне навчання за допомогою Google Classroom;  

• мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо);  

• комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі;  

• бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні рекомендації, 

наукова література тощо).  
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10. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. Лавров, 

Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський державний 

університет, 2017. 212 с 

2. Оптимізаційні методи та моделі : підручник / В.С. Григорків, М.В. Григорків. 

– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. 400 с.   

 

Допоміжна література 

1. Дослідження операцій. Конспект лекцій / Уклад.: О.І. Лисенко, І.В. 

Алєксєєва, – К: НТУУ «КПИ», 2016. 196 с. 

2. Дослідження операцій : курс лекцій / О. В. Шебаніна, М. А.  Домаскіна, І. 

І. Хилько та ін. Миколаїв : МНАУ, 2015. 248 с. 

3. Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний ресурс] : 

методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх 

спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. С. В. Прокопович, О. В. 

Панасенко, Л. О. Чаговець. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 64 с. 

4. Основи математичних методів дослідження операцій/ Лавров Є.А., 

Клименко Н.А., Перхун Л.П., Попрозман Н.А., Сергієнко В.А./ За ред 

Н.А. Клименко.-К.: ЦК "Компринт, 2015 - 452с. 

http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/593 

5. Синєглазов В. М. Математичні методи оптимізації: навч. посібн./ В.М. 

Синєглазов, О. А. Зеленков, Ш. І. Аскеров. – Нац. Авіаційний ун-т. – К.: Освіта 

України, 2018. – Ч. 1. 329 с. 

6. Онищенко В.В. Дослідження операцій. Навчально-методичний посібник, 

2016 р. - Ч. 1. 43 с. 

7. Siamak Talatahari, Mahdi Azizia Optimization of constrained mathematical and 

engineering design problems using chaos game optimization. Computers & Industrial 

Engineering, Volume 145, 2020. 

8. Snyman, J. A.; Wilke, D. N. (2018). Practical Mathematical Optimization : Basic 

Optimization Theory and Gradient-Based Algorithms (2nd ed.). Berlin: Springer. 

ISBN 978-3-319-77585-2. 

 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1.Бібліотека імені В. Вернадського: www.nbuv.gov.ua 

2. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

3. Mathematical Programming Glossary. – URL: 

http://glossary.computing.society.informs.org/ 2. Optimization Methods and Software. 

– Режим доступу: https://www.tandfonline.com/toc/goms20/current 

 


