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ВСТУП 
 

Сучасні умови виробництва продукції в різних галузях на рівні окре-
мих підприємств, а також на вищому макроекономічному рівні супрово-
джується наростаючими інформаційними течіями, які надходять до еконо-
мічних й управлінських органів. Різко зростає кількість операцій щодо пе-
реробки інформації, необхідної для пошуку найкращих (оптимальних) ва-
ріантів розвитку виробництва й прийняття рішень. 

Пошук найкращого (оптимального) плану (варіанта) простим перебо-
ром і порівнянням всіх можливих планів стає вкрай непосильною задачею, 
при цьому не враховується той факт, що на складання одного варіанта 
плану також витрачається дуже багато часу. Для того щоб серед багатьох 
можливих варіантів вибрати найкращий, необхідно знати, до яких наслід-
ків приведе кожен з них. Так виникла потреба впровадження математичних 
методів в економічні розрахунки. Для аналізу економічних завдань і кіль-
кісного обґрунтування можливих рішень застосовують підходи та методи 
теорії дослідження операцій.  

Дослідження операцій – це наука про підготовку та прийняття управ-
лінських рішень. Математичні аспекти задач, пов’язаних з оптимальним 
плануванням виробництва та прийняттям найкращих (оптимальних) рі-
шень в умовах обмежених можливостей, вивчає математичне програму-
вання. Як центральна складова теорії дослідження операцій, математичне 
програмування формулює оптимізаційні задачі та розробляє методи і алго-
ритми їх розв’язання. Теорія дослідження операцій загалом — це науковий 
підхід до розв’язання задач організаційного керування. Оволодіння теорі-
єю дослідження операцій дасть змогу визначати найкращі варіанти 
розв’язання типових економічних задач, аналізувати альтернативні варіан-
ти, обгрунтовано приймати управлінські рішення на різних економічних 
рівнях. Дослідження операцій — фундаментальна дисципліна, яка знахо-
диться на межі математики, економіки, системного аналізу. Постановка 
усіх задач має економічний зміст, їх вирішення потребує системного під-
ходу і базується на загальних методиках розв’язання екстремальних задач, 
що вивчаються в курсі математичного програмування. 

В останнє десятиліття  триває активний пошук нових атестаційних те-
хнологій: випробовуються і впроваджуються рейтингові моделі різних рів-
нів, комп’ютерні технології, введено зовнішнє незалежне оцінювання. 

Розвиток нових технологій приводить до необхідності адаптації студе-
нтів до нових вимог: зміни термінів, форми і методики оцінювання якості 
знань; збільшення кількості типів екзаменаційних завдань. Все це насам-
перед потребує особливої форми узагальнюючого повторення. 

У посібнику наведено основні опорні факти з розділів, що входять до  
програми дисципліни «Вища математика. Дослідження операцій»: 
двоїстий симплекс-метод, цілочисельне, дробово-лінійне та нелінійне про-
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грамування, задачі теорії ігор та метод множників Лагранжа. Наводяться 
приклади тестових завдань та приклади розв’язування типових задач з 
відповідних тем. 

У запропонованих у посібнику тестах поряд із простими завданнями 
підібрано також такі, що перевіряють логіку мислення й уміння 
орієнтуватися в нестандартних ситуаціях. Певна кількість завдань 
передбачає вміння студентів стандартно використовувати програмовий 
матеріал – за відомими алгоритмами, зразками. Інші завдання розраховані 
на використання програмованого матеріалу в змінених та ускладнених 
ситуаціях. І нарешті є тестові завдання, які передбачають перевірку основ-
них теоретичних положень, теорем, означень, властивостей.  

Даний навчальний посібник, є продовженням «Математичного програ-
мування. Частина 1, 2», які вивчаються студентами технічних вищих на-
вчальних закладів на І, IІ та ІІІ курсах навчання. Висвітлені в посібнику 
теоретичні відомості можна вважати скороченим довідником з досліджен-
ня операцій. Ці відомості підтверджуються прикладами. Після теоретичної 
частини в навчальному посібнику подано 5 варіантів тестів по 40 завдань в 
кожному з кожної теми. Кількість розрахована на одну академічну групу. 
Якщо в групі більше студентів і викладач бажає видати всім різні варіанти, 
це можна зробити, використовуючи літери прізвища, які відповідають ал-
фавіту, поділеному на частини з номерами від 1 до 30 або cкорелювати на-
бір випадкових чисел. Наприклад, Іванов – 2, 8, 6, 5, 1, 4, 3; Петров – 30, 1, 
8, 6, 25, 4, 17 і т. д.  

Навчальний посібник можна використовувати як для підготовки до ко-
локвіумів, практичних занять з поданих тем, так і для типових розрахунків, 
контрольних домашніх робіт для студентів заочної форми навчання. 
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             базис – base 

базисний розв’язок – base decision 
вектор нормалі – normal vector 
геометричний метод – geometrical method 
гіперповерхня – hypersurface 
гра – game 
двоїстий симплекс метод – ambivalent simplex is a method 
дробова частина – fractional part 
дробово-лінійне програмування – fractionally-linear programming 
змішана стратегія – mixed strategy 
кутовий коефіцієнт – angular coefficient 
максимін – maximin 
математичне програмування – mathematical programming 
метод гілок та меж – method of branches and scopes 
метод Гоморрі – the Gomori method 
метод множників – method of the multipliers 
мінімакс – minimax 
нелінійне програмування – nonlinear programing 
опорний розв’язок – supporting decision 
оптимальна стратегія – optimum strategy 
оптимальний розв’язок – optimum decision 
парна гра – even game 
похідна – derivative 
правила гри – rules of game 
псевдорозв’язок – pseudodecision 
розв’язний рядок – deciding row 
розв’язний елемент – deciding element 
симплекс-метод – simplex-method 
сідлова точка – point saddle 
стратегія – strategy  
тестові завдання – test question 
тестовий контроль – test control 
умовний екстремум – conditional екстремум  
функція – function 
ціла частина – whole part 
цілочисельний розв’язок – integer decision 
цільова функція – having a special purpose function 
ціна гри – cost of game 
частинні похідні – derivative parts 
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