
 

СИЛАБУС  
НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 
«ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ»  

Шифр  та назва спеціальності 071 – Облік  і  оподаткування Факультет / Інститут ННІ Економіки, менеджменту та міжнародного 
бізнесу 

Назва освітньої програми Облік, аудит і оподаткування Кафедра Економічного аналізу та обліку 

ВИКЛАДАЧ  

 

Чайка Тетяна Юріївна, chaykatata@gmail.com 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 20 років. Автор понад 50 
наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Економічна статистика», «Оптимізаційні методи і моделі», 
«Статистичні методи у наукових дослідженнях», «Моделі й методи прийняття рішень в аналізі» 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація Дисципліна спрямована на оволодіння оптимізаційними методами і моделями; набуття практичних навичок застосування обліково-
аналітичної інформації при моделюванні, прогнозуванні та пошуку оптимальних стратегій на всіх рівнях економічної системи. 

Мета та цілі Полягає у формуванні компетентностей, пов’язаних із застосуванням оптимізаційних методів і моделей при прийнятті управлінських 
рішень в сфері обліку, аналізу, контролю і оподаткування. 

Формат Лекції,практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік. 

Результати навчання 
Володіти методами і моделями оптимізації економічних процесів. Вміти застосовувати обліково-аналітичну інформацію для побудови 
оптимізаційних моделей. Застосовувати оптимізаційні методи та моделі для оцінки ефективності бізнесу. Оцінювати ефективність 
прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Економічна теорія», «Бухгалтерський облік», «Економіка 
підприємства» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 

  



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Моделювання як метод дослідження. Сутність і основні 
характеристики економіко-математичних моделей, 
особливості їх побудови.  

Практична 
робота 1 

Загальна постановка задачі 
оптимізації. Формулювання 
критерію оптимізації. 
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Основні етапи побудови 
оптимізаційних моделей 

Лекція 2 Види оптимізаційних моделей. Практична 
робота 2 

Типові схеми моделювання. Приклади практичного вибору типу 
моделі в залежності від конкретної 
ситуації 

Лекція 3 Постановка задачі лінійного програмування. Симплекс-
метод. 

Практична 
робота 3 

Аналітичний і графічний методи 
розв’язання задачі лінійного 
програмування. 

Приклади побудови лінійних 
економіко-математичних моделей 

Лекція 4 Постановка транспортної задачі. Знаходження опорного 
плану. Метод потенціалів. 

Практична 
робота 4 

Розв’язання транспортної задачі. 
 

Транспортна задача і логістика. Задачі 
про призначення і відбір 

Лекція 5 Врахування ризику і невизначеності в оптимізаційних 
моделях. 

Практична 
робота 5 

Критерії прийняття рішень в умовах 
ризику і невизначеності.  

Специфіка оптимізації при наявності 
ризику і невизначеності. Підходи к 
рішенню задачі мінімізації ризику при 
прийнятті управлінських рішень. 

Лекція 6 Задачі масового обслуговування. Характеристики 
елементів системи масового обслуговування. 
Класифікація систем масового обслуговування. 

Практична 
робота 6 

Розрахунок параметрів системи 
масового обслуговування. 

Приклади практичного застосування  
систем масового обслуговування в 
бізнесі. 

Лекція 7 Основи теорії ігор. Практична 
робота 7 

Рішення матричних ігор в чистих 
стратегіях. 

Приклади практичного застосування  
теорії ігор в бізнесі. 

Лекція 8 Постановка задачі мережевого планування. Практична 
робота 8 

Розрахунок основних параметрів 
мережевого графа. 

Приклади мережевого планування. 

Лекція 9 Методи аналізу вигід і витрат.  Практична 
робота 9 

Аналіз вигід і витрат у 
багатономенклатурному 
виробництві. 

Особливості ухвалення рішень при 
аналізі вигід і витрат. 

Лекція 10 Методи і моделі аналізу і оптимізації інвестицій.  Практична 
робота 10 

Оцінювання інвестицій. 
Особливості аналізу фінансових 
інвестицій. 

Лекція 11 Основи рейтингового оцінювання. Методика 
рейтингової оцінки підприємства. 

Практична 
робота 11 

Рейтингова оцінка інвестиційної 
привабливості підприємства. 

Приклади практичного застосування 
рейтингового оцінювання. 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  
Поняття економіко-математичного моделювання. Загальна постановка задачі оптимізації. Види оптимізаційних моделей. Лінійне програмування. Транспортна задача. Оптимізаційні методи при прийнятті 
рішень в умовах ризику і невизначеності. Задачі масового обслуговування. Основи теорії ігор. Рішення матричних ігор в чистих стратегіях. 
 Оптимізаційне моделювання в мережевому плануванні. Розрахунок основних параметрів мережевого графа. Методи аналізу вигід і витрат. Оптимізація інвестиційних рішень. Прогнозне моделювання 
інвестиційної діяльності. Основи рейтингового оцінювання. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової модульної 
роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю повторного 
складання 

1-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні 
ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


