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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). Дослідження операцій 

відноситься до загальноосвітніх дисциплін, які формують світогляд майбутніх спеціалістів. Дана навчальна 

дисципліна покликана допомогти оволодіти системою теоретичних знань і практичних навичок розв’язування 

задач моделювання та аналізу соціально-економічних процесів з використанням багатокритеріальних, сіткових 

моделей, моделей управління запасами, теорії масового обслуговування та ігрових методів та вчить виявляти, 

генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність, формулювати, аргументувати професійні 

задачі, обґрунтовувати рішення, оцінювати наслідки прийнятих рішень, вміння виявляти та вирішувати 

проблеми.  

 

2. Мета навчальної дисципліни: набуття знань про основні задачі, методологічні принципи та 

найбільш поширені і практично апробовані методи і моделі наукової галузі, яка займається розробкою і 

практичним застосуванням методів ефективного (або оптимального) управління організаційними (зокрема, 

економічними) системами. 

 

3. Пререквізити. Вивчення дисципліни передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 

базових дисциплін математичного циклу («Вища математика») цілеспрямованої роботи над вивченням 

спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи 

 

4. Результати навчання. Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 Економіка (освітня програма: Економіка: 

економічна кібернетика») вивчення дисципліни «Моделювання фінанасово-кредитних операцій» сприяє 

формуванню компетентностей та програмних результатів навчання:  

Загальні та фахові компетентності: 

• ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

• ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

• ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

• ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

• 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; 

• СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання; 

• СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

• СК16. Розв’язання задач моделювання та аналізу соціально-економічних процесів з використанням 

математичних моделей. 

• СК21. Здатність застосувати методи аналізу бізнес-процесів, моделей та комп’ютерних засобів 

прогнозування в бізнесі. 

Програмні результати навчання: 

• ПРН 3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та 

макроекономіки; 

• ПРН 4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем; 

• ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади); 

• ПРН 6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності; 

• ПРН 7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і 

знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки; 

• ПРН 8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач; 

• ПРН 9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави; 

• ПРН 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх 

діяльності; 

• ПРН 16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; 

• ПРН 37. Застосовувати алгоритмічне та логічне мислення. 

 

 

 



У підсумку вивчення навчальної дисципліни дає можливість студентам: 

знати:  

• теоретичні основи моделювання як наукового методу; 

• загальновживаний понятійний апарат та методику проведення дослідження операцій; 

• основні класи моделей та математичні методи їх дослідження. 

вміти:  

• практично використовувати здобуті знання при розв’язанні реальних економічних задач; 

• організовувати свою самостійну пізнавальну діяльність в галузі дослідження операцій, 

самоконтроль і самоаналіз. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни Дослідження операцій 
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Денна 3 5 5 150 2 30 30   90  іспит 

Денна, 

скорочена 
1 1 4 120 2 30 30   60  іспит 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма) 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Теми лекційних занять ЗМ 1. Основи дослідження операцій 

Тема 1. Основні поняття, задачі і принципи 

дослідження операцій 
12 2    10 

Тема 2. Ігрові методи в дослідженні операцій 30 6 8   16 

Тема 3. Моделі управління запасами 28 6 6   16 

Разом за  ЗМ1 70 14 14   42 

Теми лекційних занять ЗМ 2. Методи моделювання бізнес-процесів 

Тема 4.  

Сіткове планування та управління 
28 6 6   16 

Тема 5.  

Системи масового обслуговування 
30 6 8   16 

Тема 6. Багатокритеріальні моделі та методи їх 

розв’язування 
22 4 2   16 

Разом за ЗМ 2 80 16 16   48 

Усього годин  150 30 30 – – 90 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
№ Назва теми 

1. Основні поняття, задачі і принципи дослідження операцій 

2. Ігрові методи в дослідженні операцій 

3. Моделі управління запасами 

4. Сіткове планування та управління 

5. Системи масового обслуговування 

6. Багатокритеріальні моделі та методи їх розв’язування 



6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна та письмова (тестування, есе, реферат, творча робота) відповідь 

студента.  

Формою підсумкового  контролю є іспит.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (індивідуальні та командні проекти); 

- розрахункові роботи; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 
Кількість балів 

(екзамен) 

Сумарна к-ть 

балів 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
40 100 

10 10 10 10 10 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 
(незадовільно)  

з можливістю повторного складання 

F (1-34) 
(незадовільно) з обов'язковим повторним 

курсом 

 

 

7. Рекомендована література -основна 
1. Афанасьєв М.Ю., Суворов Б.П. Исследование операций в экономике: модели, задачи, решения: Учеб. 

пособие. –М.: ИНФРА-М, 2003. –444с. 

2. Богаєнко І.М., Григорків В.С., Бойчук М.В., Рюмшин О.М. Математичне програмування. – К.: Логос, 

1996. – 244 с. 

3. Григорків В.С., Бойчук М.В. Практикум з математичного програмування. – Чернівці : Прут, 1995. – 244 

с. 

4. Дослідження операцій: Навч. посібник / М.Г. Медвєдєв, О.В. Колодінська. –К.: Вид-во Європ. ун-ту, 

2006. –158с. 

5. Колєчкіна Л.М. Властивості задач багатокритеріальної оптимізації на комбінаторних множинах та методи їх 

розв’язання: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 162 с. 

6. Ларіонов Ю.І., Левикін В.М., Хажмурадов М.А. Дослідження операцій та математичні методи. Частина 

1. Методологія дослідження операцій. Лінійне програмування / Навч. посібник. – Харків: ХТУРЕ, 1999. 

–124с. 

7. Медведєв М.Г., Барановська Л.В. Ігрові методи моделювання економічних систем: Навчальний 

посібник. – К.: Вид–во Європ. ун-ту, 2001. –116с. 

8. Самойленко М.І., Скоков Б.Г. Дослідження операцій (Математичне програмування. Теорія масового 

обслуговування): Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 176 с. 

9. В'юненко О.Б., Воронець Л.П. Дослідження операцій. Системи масового обслуговування. Методичні 

вказівки та завдання для самостійної роботи / Суми, Сумський національний аграрний університет,  

2008, – 37 с. 

10. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента. – 

СПб.: Издательство „Лань”, 2000. – 480 с. 



11. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Петько, И.М. 

Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. кремера. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. – 407 с.  

12. Катренко А.В. Дослідження операцій. Підручник. – Львів: «Магнолія Плюс», 2004. – 549 с.  

13. Машина Н.І. Математичні методи в економіці. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. -148 с. 

14. Таха X. Введение в исследование операцій, 6-е издание.: Пер. С англ.. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2001. – 912 с.  

 

8. Інформаційні ресурси 
15. В.І. Оспіщев, Д.О. Пруненко, Д.Л. Бурко, О.М. Єрмак, Я.В. Санько Дослідження операцій: Навчальний 

посібник. Джерело: http://eprints.kname.edu.ua  

16. Н.Ю. Іохвидович, Е.В. Поклонський, І.В. Подкопай, Р.В. Посилаєва Дослідження операцій: Навчальний 

посібник. Джерело: http://mathem-kstuca.ucoz.ua  

http://eprints.kname.edu.ua/
http://mathem-kstuca.ucoz.ua/

