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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Вибіркова дисципліна
Семестр 6
Кількість кредитів  5
Загальна кількість годин 150
Кількість модулів 1
Лекції, годин 30
Практичні/ семінарські, годин 30
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин 90
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 4
самостійної роботи студента 6
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування у майбутніх спеціалістів базових математичних знань для 
розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та 
математичного формулювання виробничих задач.

Завдання -надання студентам знань із основних розділів економіко-матема-
тичного моделювання: означень, теорем, правил; доведення основних теорем; 
вивчення закономірностей окремого випадкового явища та масових випадкових 
явищ, прогнозування їх характеристик; формування початкових умінь самостійно 
поглиблювати свої знання, розвивати логічне мислення; виробити вміння форму-
лювати свої знання, розв’язувати прикладні задачі і будувати економіко-матема-
тичні моделі.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Лінійне програмування (ЛП). Двоїстість у ЛП. Елементи теорії ігор

Тема 1. Класифікація оптимізаційних 
методів та моделей. Постановка ЗЛП.
Графічний метод.

20 4 4 12

Тема 2. Симплексний метод розв’язання
задач ЛП. Цілочислові задачі. 20 4 5 11

Тема 3. Двоїсті задачі і двоїстий симп-
лекс-метод. Використання ПК для 
розв'язування ЗЛП.

20 4 4 12

Тема 4. Елементи теорії ігор. 15 3 2 10
Разом за змістовий модуль 1 75 15 15 45

Змістовий модуль 2. Елементи нелінійного програмування. Розподільчі задачі
Тема 5. Дробово-лінійне та параметричне
програмування. Задачі динамічного
програмування.

18 2 3 13

Тема 6. Транспортна задача. Постановка,
методи побудови початкового плану, 
закрита та відкрита ТЗ.

18 4 4 10

Тема 7. Метод потенціалів. Ускладнена
ТЗ. 19 4 4 11

Тема 8. Задачі про призначення, мініміза-
цію дисбалансу виробництва,  опти-
мальне поєднання інвестиційних проек-
тів. Використання ПК для розв'язування
означених задач.

20 5 4 11

Разом за змістовий модуль 2 75 15 15 45
Усього годин 150 30 30 90

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Класифікація оптимізаційних методів та моделей. Постановка ЗЛП. 
Графічний метод. 4

2 Симплексний метод розв’язання задач ЛП. Цілочислові задачі. 6

3 Двоїсті задачі і двоїстий симплекс-метод. Використання ПК для 
розв'язування ЗЛП.. 4

4 Елементи теорії ігор. 2

5 Дробово-лінійне та параметричне програмування. Задачі динаміч-
ного програмування. 2

6 Транспортна задача. Постановка, методи побудови початкового 
плану, закрита та відкрита ТЗ. 4

7 Метод потенціалів. Ускладнена ТЗ. 4

8
Задачі про призначення, мінімізацію дисбалансу виробництва,  
оптимальне поєднання інвестиційних проектів. Використання ПК 
для розв'язування означених задач.

4

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.



2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях.



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Лінійне програмування (ЛП). Двоїстість у ЛП. Елементи теорії ігор

Класифікація 
оптимізаційних 
методів та моде-
лей. Постановка 
ЗЛП. Графічний 

метод.

12

Виконання домашніх робіт; виконання вправ; підго-
товка до захисту індивідуальних робіт.  
Аналіз фактів, викладених у друкованих джерелах 
інформації, з метою підготовки відповідей на запи-
тання, які було поставлено під час аудиторних навчаль-
них занять. 

ІЗС

Симплексний 
метод розв’язання 

задач ЛП. 
Цілочислові 

задачі.

11 Виконання домашніх робіт; виконання вправ; підго-
товка до захисту індивідуальних робіт. ІЗС

Двоїсті задачі і 
двоїстий симп-
лекс-метод. 

Використання ПК 
для розв'язування 

ЗЛП.

12

Виконання домашніх робіт; виконання вправ; підго-
товка до захисту індивідуальних робіт.  
Аналіз фактів, викладених у друкованих джерелах 
інформації, з метою підготовки відповідей на запи-
тання, які було поставлено під час аудиторних навчаль-
них занять.

ІЗС

Елементи теорії 
ігор. 10

Підготовка додаткового матеріалу до лекції відповідно 
до заданого плану; аналіз фактів, викладених у друкова-
них джерелах інформації, з метою підготовки відпові-
дей на запитання, які було поставлено під час аудитор-
них навчальних занять.

Рукопис

Змістовий модуль 2. Елементи нелінійного програмування. Розподільчі задачі
Дробово-лінійне 
та параметричне 
програмування. 
Задачі динаміч-

ного 
програмування.

13

Підготовка додаткового матеріалу до лекції відповідно 
до заданого плану; аналіз фактів, викладених у друкова-
них джерелах інформації, з метою підготовки відпові-
дей на запитання, які було поставлено під час аудитор-
них навчальних занять.

Рукопис

Транспортна 
задача. 

Постановка, 
методи побудови 
початкового 

плану, закрита та 
відкрита ТЗ.

10 Виконання домашніх робіт; виконання вправ; підго-
товка до захисту індивідуальних робіт. ІЗС

Метод потенціа-
лів. Ускладнена 

ТЗ.
11

Виконання домашніх робіт; виконання вправ; 
підготовка до захисту індивідуальних робіт.  ІЗС

Задачі про призна-
чення, мінімізацію 
дисбалансу вироб-
ництва,  опти-

мальне поєднання 
інвестиційних про-

ектів. 
Використання ПК 
для розв'язування 
означених задач.

11

Виконання домашніх робіт; виконання вправ; підго-
товка до захисту індивідуальних робіт. 
Аналіз фактів, викладених у друкованих джерелах 
інформації, з метою підготовки відповідей на запи-
тання, які було поставлено під час аудиторних навчаль-
них занять. 

ІЗС

7. Результати навчання

1. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути 
відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій.
Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології дослідження, виявляти, 
окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати отриману 



2. інформацію; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на процеси 
та явища у світовому господарстві; формулювати висновки і розробляти рекомендації з 
метою адаптації до нової ситуації з урахуванням особливостей національного і міжнарод-
ного середовища.

3. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати 
їх складові, оцінювати й аргументувати результативність їх функціонування.

4.
Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, еконо-
міко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 
кон’юнктури світових ринків, ілюструвати і презентувати результати оцінювання, підсумо-
вувати та розробляти рекомендації, заходи з адаптації до змін міжнародного середовища.

5. Застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і принципів функціонування 
МЕВ у конкретних практичних ситуаціях.

8. Форми навчання
Лекції, практичні заняття, самостійна робота (підготовка додаткового мате-

ріалу до лекції, робота з пошуковими системами Інтернет, складання конспекту з 
використанням навчального посібника, виконання вправ, самостійно опрацювання 
додаткових питань за наведеним переліком літератури).

9. Методи оцінювання
Екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1. 2 3 2 7

Тема 2. 1 3 2 6

Тема 3. 1 3 2 6

Тема 4. 1 3 2 6
Разом за 
змістовий 
модуль 1

5 12 8 25

Змістовий модуль 2

Тема 5. 1 3 2 6

Тема 6 1 3 2 6

Тема 7. 1 3 2 6

Тема 8. 2 3 2 7
Разом за 
змістовий 
модуль 2

5 12 8 25

Усього 
модуль 1 10 24 16 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.



12. Рекомендована література

Основна

1. Васильченко І.П. Вища математика для економістів: підручник / І.П. 
Васильченко – К.: Знання-Прес, 2002. – 454 с.

2.
Высшая математика для экономистов: учебник. для студ. вузов, обучающихся 
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