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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Теорія  та методи прийняття рішень” складена 
відповідно до освітньо-професійної  програми підготовки  

                 бакалавр_______________________________  

(назва рівня вищої освіти) 

спеціальності (напряму) _113 Прикладна математика                             _______ 

     спеціалізації  _____________________________________________________________ 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни  
Метою викладання навчальної дисципліни  є надання майбутнім фахівцям знань в галузі сучасної 
теорії прийняття рішень та  використання її методів при дослідженнях прикладних задач. 
 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 
оволодіння майбутніми спеціалістами основними методами прийняття рішень та здатність 
застосовувати методи  теорії  прийняття рішень до вирішення прикладних задач. 
 
1.3. Кількість кредитів  4 
 
1.4. Загальна кількість годин  120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

                           3-й 
йй –й6-й 

 
Семестр 

                   5-й  
Лекції 

                           32 год.  
Практичні, семінарські заняття 

                          32 год.  
Лабораторні заняття 

  
Самостійна робота 

                             56 
годгод. год. 

 
Індивідуальні завдання 

год. 
 

 
 



1.6. Заплановані результати навчання 
Студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

 
знати : 

 Основні поняття, сучасні підходи до теорії та методів прийняття рішень  
 Основні моделі задач лінійного програмування та транспортирних задач та методи 

їх розв’язання. 
 Класифікацію задач теорії ігор 
 
   вміти : 
 Розв’язувати задачі лінійного програмування за допомогою симплекс методу  
 Розв’язувати транспортні задачі методом потенціалів, диференціальних рент 
 Розв’язувати різні типи задач теорії ігор - антагоністичні ігри, біматричні ігри, 

коаліцію та дуополію 
 Зводити задачі теорії ігор до задач лінійного програмування 

 
 

2.  Тематичний план навчальної дисципліни. 
 
Розділ 1. Абстрактна теорія лінійного програмування. 
 
Тема 1. Введення в задачі лінійного програмування. 

 Загальна форма задачі ЛП та її інтерпретація в n-вимірному просторі. Властивості 
задач ЛП. Стандартна форма задачі ЛП. Нормальна форма задачі ЛП: основна 
екстремальна властивість кутових точок множини допустимих розв’язків. Методи 
побудови канонічної форми задачі ЛП: метод штучних змінних. Метод Жордана-Гауса. 
Структура множини оптимальних розв‘язків. 
 
 Тема 2. Методи розв’язку задач ЛП. 
  Геометричний метод для розв’язування задач ЛП. Побудова алгоритмів для 
розв’язування задач ЛП: симплексний алгоритм. Принцип двоїстості в задачах ЛП. Зв'язок 
між розв’язками прямої і двоїстої задач. Двоїстий та змішаний алгоритм розв’язування 
задачі ЛП. Багатокритеріальні задачі ЛП.  
 
 Тема 3. Цілочислові задачі ЛП.  
 Постановка цілочислових задач ЛП. Економічна та геометрична інтерпретація. 
Метод Гоморі визначення оптимального плану задачі цілочислового ЛП. Метод гілок і 
границь визначення оптимального плану задачі цілочислового ЛП.  
 

Розділ 2. Транспортна задача. 
 
Тема 4. Транспортна задача та методи її розв’язання. 
Постановка різних типів транспортних задач. Методи знаходження початкового 

опорного плану: метод північно-західного кута, метод мінімального елементу. Приклади 
знаходження початкового опорного плану. Методи знаходження оптимального плану: 
метод потенціалів, метод диференціальних рент. Приклади розв’язування транспортних 



задач. Угорський метод розв’язання транспортних задач. Модифікації транспортної задачі 
і методи їх розв’язання.  

Розділ 3. Основи теорії ігор. 
 
Тема 5. Основні поняття теорії ігор.  
Поняття матричної гри. Позиційна форма гри. Нижня та верхня ціна гри.  Поняття 

стратегії гри. Приклади: «камінь, папір, ножиці», «проблема чоловік-жінка», «дилема 
в’язня». Ситуація рівноваги Неша для нормальної форми гри n гравців. Принцип 
гарантованого результату.  

 
Тема 6. Антагоністична гра двох гравців. 
Антагоністична гра двох гравців: сідлова точка, гарантовані результати виграшів 

гравців. Приклади: азартна гра Неша,  гра «пошук», гра «3 пальці», гра «лобова атака». 
Оптимальні стратегії гравців. Структура множини оптимальних стратегій. Еквівалентні 
критерії оптимальності стратегії. Змішані стратегії. Теорема про мінімакс Дж. Фон 
Неймана. Приклад знаходження змішаної рівноваги в грі типу «інспекція» та у грі 
«чоловік-жінка». 

 
Тема 7. Зведення задач теорії ігор до задач ЛП.  
Зведення задачі знаходження множини оптимальних стратегій до еквівалентної задачі 

ЛП. Двоїстість задач ЛП для І та ІІ гравця. Приклади: знаходження розв’язку ігор «3 
пальці», «камінь, папір, ножиці» та «проблема фермера» методами ЛП. 

 
Тема 8. Біматричні ігри та методи їх розв’язання.  
 Методи розв’язання матричних ігор 2xn або nx2. Графо-аналітичний метод. Приклади.  

Кооперативна гра двох осіб. Теорема Неша. Приклади розв’язання біматричних ігор: 
«пошук людини», «ракети та ППО».  

 
Тема 9. Класичні задачі теорії ігор. 
Класичні задачі теорії ігор: оптимальне оподаткування, дуополія Курно, аукціон Вікрі, 

мінімальний обсяг мита, теорема про медіанного виборця. Поділи для коаліцій. Аукціони. 
Переговори. Динамічні ігри з повною інформацією. Методи знаходження розв’язків  для 
гри і нормальній формі: оптимум Паретто, рівновага Штакельберга. Теоретико-ігрове 
моделювання задач управління персоналом.   

 
 
 
 
 
 



3. Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви модулів і тем 

 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Абстрактна теорія лінійного програмування. 
Тема 1. Введення в задачі лінійного 
програмування 

10 6 4    

Тема 2. Методи розв’язку задач ЛП. 21 4 6   11 
Тема 3. Цілочислові задачі ЛП.  7     7 
Разом за розділом 1 38 10 10   18 

Розділ 2. Транспортна задача 
Тема 4. Транспортна задача та методи 
її розв’язання. 

18 6 6   6 

Разом за розділом 2 18 6 6   6 
Розділ 3.  Загальна теорія матричних ігор. 

Тема 5. Основні поняття теорії ігор. 2 2     
Тема 6. Антагоністична гра двох 
гравців. 

8 4 4    

Тема 7. Зведення задач теорії ігор до 
задач ЛП.  

8 4 4    

Тема 8. Біматричні ігри та методи їх 
розв’язання.  

9 4 3   2 

Тема 9. Класичні задачі теорії ігор. 33 2 1   30 

Разом за розділом 3 60 16 12   32 
Контрольна робота 4  4    
Разом за семестр 120 32 32   56 
Усього годин 120 32 32   56 

 
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Загальна форма задачі ЛП та її інтерпретація в n-вимірному 
просторі. Еквівалентні перетворення до стандартної та нормальної 
форми. Геометрична інтерпретація задачі ЛП 

2 

2 Канонічна форма задачі ЛП: метод Жордана-Гауса перетворення 
канонічних форм та канонічних розв‘язків 

1 

3 Метод  штучних змінних перетворення стандартної форми до 
канонічної форми  

1 



4 Геометричний метод для розв’язування задач ЛП 3 
5 Симплекс метод для розв’язування задач ЛП 3 
6 Постановка різних типів транспортних задач. Методи знаходження 

початкового опорного плану: метод північно-західного кута, метод 
мінімального елементу. Приклади знаходження початкового 
опорного плану 

3 

7 Методи знаходження оптимального плану: метод потенціалів, 
метод диференціальних рент. Приклади розв’язування 
транспортних задач 

3 

8 Антагоністична гра двох гравців: сідлова точка, гарантовані 
результати виграшів гравців. Приклади: азартна гра Неша, гра 
«пошук», гра «3 пальці», гра «лобова атака». 

4 

9 Зведення задачі знаходження множини оптимальних стратегій до 
еквівалентної задачі ЛП. Двоїстість задач ЛП для І та ІІ гравця. 
Приклади: знаходження розв’язку ігор «3 пальці», «камінь, папір, 
ножиці» та «проблема фермера»  методами ЛП 

4 

10 Методи розв’язання матричних ігор 2xn або nx2. Графо-
аналітичний метод . Приклади 

1 

11 Кооперативна гра двох осіб. Теорема Неша. Приклади розв’язання 

біматричних ігор: «пошук людини», «ракети та ППО».  
2 

12 Рівновага у змішаних стратегіях у грі «чоловік-жінка»  1 
13 Написання та захист контрольної  роботи 4 

 Разом 32 
 

 
5. Завдання для самостійної  роботи 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Принцип двоїстості в ЛП. Теорія Канторовича 3 
2 Двоїстий та змішаний алгоритм розв’язування задачі ЛП 4 
3 Багатокритеріальні задачі ЛП 4 
4 Цілочислові задачі ЛП. Економічна та геометрична інтерпретація 3 
5 Метод Гоморі визначення оптимального плану задачі 

цілочислового ЛП 
2 

6 Метод гілок і границь визначення оптимального плану задачі 
цілочислового ЛП 

2 

7 Угорський метод розв’язання транспортних задач 2 
8 Модифікації транспортної задачі і методи їх розв’язання 4 
9 Класичні задачі теорії ігор: оптимальне оподаткування, дуополія 

Курно, аукціон Вікрі, мінімальний обсяг мита, теорема про 
медіанного виборця. 

4 

10  Приклад знаходження змішаної рівноваги в грі типу «інспекція» 2 
11 Поділи для коаліцій. 4 
12 Аукціони. Переговори 4 



13 Динамічні ігри з повною інформацією 6 
14 Методи знаходження розв’язків  для гри і нормальній формі: 

оптимум Паретто, рівновага Штакельберга 
6 

15 Теоретико-ігрове моделювання задач управління персоналом 6 
 Разом 56 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
Не передбачені робочим планом 

 
7. Методи навчання 

 
Пояснювально-ілюстративні лекції, репродуктивні і частково-пошукові методи при 

проведенні практичних занять, пояснення.  
 

8.  Методи контролю 

 Перевірка домашніх робіт 
 Перевірка контрольної роботи 
 Контроль на практичних заняттях 
 Контроль на лекціях 
 Проведення заліку 

 
 

9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Залікова 
робота Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Разом 

7 6 7 40 60 40 100 
 

Критерії оцінювання 

Нарахування балів: 
Поточний контроль – до 20 балів, 
Контрольна робота – до 40 балів, 
Залікова робота – до 40 балів. 
 
Контрольна робота оцінюється у 40 балів. Робота складається з 3 практичних задач. У 
разі правильної обґрунтованої відповіді студент отримує за завдання бали; якщо у 
відповіді є помилки, бал не зараховується. 
 
Зміст контрольної роботи: 



1. розв’язати задачу лінійного програмування двома методами – геометрично і 
симплекс методом,  

2. розв’язати транспортну задачу: знайти початковий опорний план методом північно-
західного кута або методом мінімального елемент, знайти оптимальний план 
методом потенціалів або методом диференціальних рент 

3. Розв’язати біматричну гру графо-аналітичним методом.  
 
Критерії оцінки по першому завданню. 
12-15 – задача розв’язана двома методами, можливі невеликі помилки 
6-11 – задача розв’язана одним із методів, другий не доведено до кінця 
0-5 – один із методів відсутній, немає доведеної до кінця відповіді у другому методу 
 
Критерії оцінки по другому завданню. 
12-15 – знайдено і початковий опорний план, і оптимальний план, можливі невеликі 
помилки 
6-11 – знайдено тільки один із планів, другий не доведено до кінця 
0-5 – знайдено неповністю тільки початковий план 
 
Критерії оцінки по третьому завданню. 
8-10 – задача розв’язана до кінця, можливі невеликі помилки 
4-7 – задача розв’язана наполовину 
0-3 – розв’язано менше половини 
 
Залікова робота складається з трьох завдань і передбачає письмову відповідь на два 
теоретичних питання зі списку, який надається студентам заздалегідь, а також розв’язання 
практичної задачі. 
Кожне теоретичне завдання оцінюється максимально 15 балами, задача – 10 балами. 
По кожному завданню залікової роботи нараховується: 
• максимальний бал у разі правильної обґрунтованої відповіді; 
• за незначні помилки оцінка зменшується від 10 до 30 відсотків; 
• за значні логічні помилки оцінка зменшується до 50 відсотків, якщо хід міркувань в 
цілому правильний; 
• якщо відповідь не відповідає жодному з критеріїв – виставляється 0 балів. 
 

Шкала оцінювання (дворівнева) 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 
 

50-100 зараховано 
1-49 не зараховано 

 
10. Рекомендована література 

 
1. Барановська Л. В. Теорія ігор: курс лекцій. – 2022. 
2. Ващук Ф. Г., Лавер О. Г., Шумило Н. Я. Математичне програмування та елементи 

варіаційного числення.  – 2008. 



3. Зайченко О. Ю., Зайченко Ю. П. Дослідження операцій. Збірник задач //К.: Видавничий 
дім «Слово». – 2007. 

4. Мартинюк П. М., Мічута О. Р. Методи оптимізації та дослідження операцій. – 2011. 
5. Терещенко І. М. Загальна теорія ігор: конспект лекцій. – 2022. 
6. Шиян А. А. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті: навч. 

посіб./Вінницький нац. тех. ун-т //Вінниця: ВНТУ. – 2009. 
 

Допоміжна література 
 

7. Лисенко О. І., Алєксєєва І. В. Дослідження операцій. – 2016. 
8. Меньшикова О. В., Чмир О. Ю., Карабин О. О. Дослідження операцій. – 2019. 
9. Рогоза Н. А., Шульга Н. Г., Галаєва Л. В. Дослідження операцій. – 2015. 
10. Aumann R. J. Lectures on game theory. – CRC Press, 2019. 
11. Osborne, Martin J. An introduction to game theory. Vol. 3. No. 3. New York: Oxford 

university press, 2004. 
12. Tadelis, Steven. Game theory: an introduction. Princeton university press, 2013. 
 

 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
https://life.pravda.com.ua/columns/2018/02/3/228782/ 
 
https://stud.com.ua/78214/ekonomika/vstup 
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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Теорія  та методи прийняття рішень” складена 
відповідно до освітньо-професійної  програми підготовки  

                 бакалавр_______________________________  

(назва рівня вищої освіти) 

спеціальності (напряму) _113 Прикладна математика                             _______ 

     спеціалізації  _____________________________________________________________ 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни  
Метою викладання навчальної дисципліни  є надання майбутнім фахівцям знань в галузі сучасної 
теорії прийняття рішень та  використання її методів при дослідженнях прикладних задач. 
 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 
оволодіння майбутніми спеціалістами основними методами прийняття рішень та здатність 
застосовувати методи  теорії  прийняття рішень до вирішення прикладних задач. 
 
1.3. Кількість кредитів  4 
 
1.4. Загальна кількість годин  120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

                           3-й 
йй –й6-й 

 
Семестр 

                   5-й  
Лекції 

                           32 год.  
Практичні, семінарські заняття 

                          32 год.  
Лабораторні заняття 

  
Самостійна робота 

                             56 
годгод. год. 

 
Індивідуальні завдання 

год. 
 

 
 



1.6. Заплановані результати навчання 
Студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

 
знати : 

 Основні поняття, сучасні підходи до теорії та методів прийняття рішень  
 Основні моделі задач лінійного програмування та транспортирних задач та методи 

їх розв’язання. 
 Класифікацію задач теорії ігор 
 
   вміти : 
 Розв’язувати задачі лінійного програмування за допомогою симплекс методу  
 Розв’язувати транспортні задачі методом потенціалів, диференціальних рент 
 Розв’язувати різні типи задач теорії ігор - антагоністичні ігри, біматричні ігри, 

коаліцію та дуополію 
 Зводити задачі теорії ігор до задач лінійного програмування 

 
 

2.  Тематичний план навчальної дисципліни. 
 
Розділ 1. Абстрактна теорія лінійного програмування. 
 
Тема 1. Введення в задачі лінійного програмування. 

 Загальна форма задачі ЛП та її інтерпретація в n-вимірному просторі. Властивості 
задач ЛП. Стандартна форма задачі ЛП. Нормальна форма задачі ЛП: основна 
екстремальна властивість кутових точок множини допустимих розв’язків. Методи 
побудови канонічної форми задачі ЛП: метод штучних змінних. Метод Жордана-Гауса. 
Структура множини оптимальних розв‘язків. 
 
 Тема 2. Методи розв’язку задач ЛП. 
  Геометричний метод для розв’язування задач ЛП. Побудова алгоритмів для 
розв’язування задач ЛП: симплексний алгоритм. Принцип двоїстості в задачах ЛП. Зв'язок 
між розв’язками прямої і двоїстої задач. Двоїстий та змішаний алгоритм розв’язування 
задачі ЛП. Багатокритеріальні задачі ЛП.  
 
 Тема 3. Цілочислові задачі ЛП.  
 Постановка цілочислових задач ЛП. Економічна та геометрична інтерпретація. 
Метод Гоморі визначення оптимального плану задачі цілочислового ЛП. Метод гілок і 
границь визначення оптимального плану задачі цілочислового ЛП.  
 

Розділ 2. Транспортна задача. 
 
Тема 4. Транспортна задача та методи її розв’язання. 
Постановка різних типів транспортних задач. Методи знаходження початкового 

опорного плану: метод північно-західного кута, метод мінімального елементу. Приклади 
знаходження початкового опорного плану. Методи знаходження оптимального плану: 
метод потенціалів, метод диференціальних рент. Приклади розв’язування транспортних 



задач. Угорський метод розв’язання транспортних задач. Модифікації транспортної задачі 
і методи їх розв’язання.  

Розділ 3. Основи теорії ігор. 
 
Тема 5. Основні поняття теорії ігор.  
Поняття матричної гри. Позиційна форма гри. Нижня та верхня ціна гри.  Поняття 

стратегії гри. Приклади: «камінь, папір, ножиці», «проблема чоловік-жінка», «дилема 
в’язня». Ситуація рівноваги Неша для нормальної форми гри n гравців. Принцип 
гарантованого результату.  

 
Тема 6. Антагоністична гра двох гравців. 
Антагоністична гра двох гравців: сідлова точка, гарантовані результати виграшів 

гравців. Приклади: азартна гра Неша,  гра «пошук», гра «3 пальці», гра «лобова атака». 
Оптимальні стратегії гравців. Структура множини оптимальних стратегій. Еквівалентні 
критерії оптимальності стратегії. Змішані стратегії. Теорема про мінімакс Дж. Фон 
Неймана. Приклад знаходження змішаної рівноваги в грі типу «інспекція» та у грі 
«чоловік-жінка». 

 
Тема 7. Зведення задач теорії ігор до задач ЛП.  
Зведення задачі знаходження множини оптимальних стратегій до еквівалентної задачі 

ЛП. Двоїстість задач ЛП для І та ІІ гравця. Приклади: знаходження розв’язку ігор «3 
пальці», «камінь, папір, ножиці» та «проблема фермера» методами ЛП. 

 
Тема 8. Біматричні ігри та методи їх розв’язання.  
 Методи розв’язання матричних ігор 2xn або nx2. Графо-аналітичний метод. Приклади.  

Кооперативна гра двох осіб. Теорема Неша. Приклади розв’язання біматричних ігор: 
«пошук людини», «ракети та ППО».  

 
Тема 9. Класичні задачі теорії ігор. 
Класичні задачі теорії ігор: оптимальне оподаткування, дуополія Курно, аукціон Вікрі, 

мінімальний обсяг мита, теорема про медіанного виборця. Поділи для коаліцій. Аукціони. 
Переговори. Динамічні ігри з повною інформацією. Методи знаходження розв’язків  для 
гри і нормальній формі: оптимум Паретто, рівновага Штакельберга. Теоретико-ігрове 
моделювання задач управління персоналом.   

 
 
 
 
 
 



3. Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви модулів і тем 

 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Абстрактна теорія лінійного програмування. 
Тема 1. Введення в задачі лінійного 
програмування 

10 6 4    

Тема 2. Методи розв’язку задач ЛП. 21 4 6   11 
Тема 3. Цілочислові задачі ЛП.  7     7 
Разом за розділом 1 38 10 10   18 

Розділ 2. Транспортна задача 
Тема 4. Транспортна задача та методи 
її розв’язання. 

18 6 6   6 

Разом за розділом 2 18 6 6   6 
Розділ 3.  Загальна теорія матричних ігор. 

Тема 5. Основні поняття теорії ігор. 2 2     
Тема 6. Антагоністична гра двох 
гравців. 

8 4 4    

Тема 7. Зведення задач теорії ігор до 
задач ЛП.  

8 4 4    

Тема 8. Біматричні ігри та методи їх 
розв’язання.  

9 4 3   2 

Тема 9. Класичні задачі теорії ігор. 33 2 1   30 

Разом за розділом 3 60 16 12   32 
Контрольна робота 4  4    
Разом за семестр 120 32 32   56 
Усього годин 120 32 32   56 

 
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Загальна форма задачі ЛП та її інтерпретація в n-вимірному 
просторі. Еквівалентні перетворення до стандартної та нормальної 
форми. Геометрична інтерпретація задачі ЛП 

2 

2 Канонічна форма задачі ЛП: метод Жордана-Гауса перетворення 
канонічних форм та канонічних розв‘язків 

1 

3 Метод  штучних змінних перетворення стандартної форми до 
канонічної форми  

1 



4 Геометричний метод для розв’язування задач ЛП 3 
5 Симплекс метод для розв’язування задач ЛП 3 
6 Постановка різних типів транспортних задач. Методи знаходження 

початкового опорного плану: метод північно-західного кута, метод 
мінімального елементу. Приклади знаходження початкового 
опорного плану 

3 

7 Методи знаходження оптимального плану: метод потенціалів, 
метод диференціальних рент. Приклади розв’язування 
транспортних задач 

3 

8 Антагоністична гра двох гравців: сідлова точка, гарантовані 
результати виграшів гравців. Приклади: азартна гра Неша, гра 
«пошук», гра «3 пальці», гра «лобова атака». 

4 

9 Зведення задачі знаходження множини оптимальних стратегій до 
еквівалентної задачі ЛП. Двоїстість задач ЛП для І та ІІ гравця. 
Приклади: знаходження розв’язку ігор «3 пальці», «камінь, папір, 
ножиці» та «проблема фермера»  методами ЛП 

4 

10 Методи розв’язання матричних ігор 2xn або nx2. Графо-
аналітичний метод . Приклади 

1 

11 Кооперативна гра двох осіб. Теорема Неша. Приклади розв’язання 

біматричних ігор: «пошук людини», «ракети та ППО».  
2 

12 Рівновага у змішаних стратегіях у грі «чоловік-жінка»  1 
13 Написання та захист контрольної  роботи 4 

 Разом 32 
 

 
5. Завдання для самостійної  роботи 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Принцип двоїстості в ЛП. Теорія Канторовича 3 
2 Двоїстий та змішаний алгоритм розв’язування задачі ЛП 4 
3 Багатокритеріальні задачі ЛП 4 
4 Цілочислові задачі ЛП. Економічна та геометрична інтерпретація 3 
5 Метод Гоморі визначення оптимального плану задачі 

цілочислового ЛП 
2 

6 Метод гілок і границь визначення оптимального плану задачі 
цілочислового ЛП 

2 

7 Угорський метод розв’язання транспортних задач 2 
8 Модифікації транспортної задачі і методи їх розв’язання 4 
9 Класичні задачі теорії ігор: оптимальне оподаткування, дуополія 

Курно, аукціон Вікрі, мінімальний обсяг мита, теорема про 
медіанного виборця. 

4 

10  Приклад знаходження змішаної рівноваги в грі типу «інспекція» 2 
11 Поділи для коаліцій. 4 
12 Аукціони. Переговори 4 



13 Динамічні ігри з повною інформацією 6 
14 Методи знаходження розв’язків  для гри і нормальній формі: 

оптимум Паретто, рівновага Штакельберга 
6 

15 Теоретико-ігрове моделювання задач управління персоналом 6 
 Разом 56 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
Не передбачені робочим планом 

 
7. Методи навчання 

 
Пояснювально-ілюстративні лекції, репродуктивні і частково-пошукові методи при 

проведенні практичних занять, пояснення.  
 

8.  Методи контролю 

 Перевірка домашніх робіт 
 Перевірка контрольної роботи 
 Контроль на практичних заняттях 
 Контроль на лекціях 
 Проведення заліку 

 
 

9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Залікова 
робота Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Разом 

7 6 7 40 60 40 100 
 

Критерії оцінювання 

Нарахування балів: 
Поточний контроль – до 20 балів, 
Контрольна робота – до 40 балів, 
Залікова робота – до 40 балів. 
 
Контрольна робота оцінюється у 40 балів. Робота складається з 3 практичних задач. У 
разі правильної обґрунтованої відповіді студент отримує за завдання бали; якщо у 
відповіді є помилки, бал не зараховується. 
 
Зміст контрольної роботи: 



1. розв’язати задачу лінійного програмування двома методами – геометрично і 
симплекс методом,  

2. розв’язати транспортну задачу: знайти початковий опорний план методом північно-
західного кута або методом мінімального елемент, знайти оптимальний план 
методом потенціалів або методом диференціальних рент 

3. Розв’язати біматричну гру графо-аналітичним методом.  
 
Критерії оцінки по першому завданню. 
12-15 – задача розв’язана двома методами, можливі невеликі помилки 
6-11 – задача розв’язана одним із методів, другий не доведено до кінця 
0-5 – один із методів відсутній, немає доведеної до кінця відповіді у другому методу 
 
Критерії оцінки по другому завданню. 
12-15 – знайдено і початковий опорний план, і оптимальний план, можливі невеликі 
помилки 
6-11 – знайдено тільки один із планів, другий не доведено до кінця 
0-5 – знайдено неповністю тільки початковий план 
 
Критерії оцінки по третьому завданню. 
8-10 – задача розв’язана до кінця, можливі невеликі помилки 
4-7 – задача розв’язана наполовину 
0-3 – розв’язано менше половини 
 
Залікова робота складається з трьох завдань і передбачає письмову відповідь на два 
теоретичних питання зі списку, який надається студентам заздалегідь, а також розв’язання 
практичної задачі. 
Кожне теоретичне завдання оцінюється максимально 15 балами, задача – 10 балами. 
По кожному завданню залікової роботи нараховується: 
• максимальний бал у разі правильної обґрунтованої відповіді; 
• за незначні помилки оцінка зменшується від 10 до 30 відсотків; 
• за значні логічні помилки оцінка зменшується до 50 відсотків, якщо хід міркувань в 
цілому правильний; 
• якщо відповідь не відповідає жодному з критеріїв – виставляється 0 балів. 
 

Шкала оцінювання (дворівнева) 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 
 

50-100 зараховано 
1-49 не зараховано 
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11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
https://life.pravda.com.ua/columns/2018/02/3/228782/ 
 
https://stud.com.ua/78214/ekonomika/vstup 


