
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми ____Системний аналіз_____ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   _____________бакалавр_________________ 

Спеціальності        ___________124 Системний аналіз__________ 

Галузь знань          ___________12  Інформаційні технології_____________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ______________Прикладні математичні методи системного аналізу _______________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип    основна 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

  24  16 24  

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1.  Вища математика 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Моделювання та синтез систем управління 

2. Технології business intelligence 

3. Кваліфікаційна робота 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ЗК 7.  Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання. 

ПК1.  Здатність використовувати системний аналіз в якості сучасної міждисциплінарної  методології, яка заснована на  сучасних інформаційних 

технологіях  та прикладних математичних методах і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу інформаційних, технічних, економічних, 

соціальних, екологічних та інших складних систем. 

ПК2.  Здатність математично формалізувати проблеми, що описані природною мовою, розпізнавати загальні підходи до математичного 

моделювання конкретних процесів 

ПК5. Здатність формулювати постановку задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, 
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критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального 

керування. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в інформаційних процесах. 

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Здатність розробляти алгоритми. 

5. Здатність використовувати у навчальній роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 7.   Уміти визначати ту чи іншу ймовірнісну міру випадкової події; знаходити числові характеристики одновимірної та багатовимірної 

випадкової величини або випадкової функції, обчислювати числові характеристики випадкової величини за законом її розподілу; обчислювати та 

застосовувати різні вибіркові характеристики; оцінювати невідомі параметри та перевіряти гіпотези за статистичними даними; порівнювати 

ймовірності випадкових подій, числові характеристики випадкових величин із відповідними статистичними характеристиками; застосовувати 

ймовірнісні моделі для оцінювання ризиків, шансів в іграх для прийняття рішення в ситуаціях, що залежать від випадку; проводити збір кількісної 

інформації (статистичного матеріалу) для вивчення закономірностей масового явища; зображати результати експериментів, спостережень, 

опитувань у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо; інтерпретувати таблиці, схеми, діаграми, графіки. 

ПРН 8.   Уміти обирати чисельний метод, яким необхідно скористатися при вирішенні конкретної обчислювальної задачі; виконати розрахунок і 

оцінити точність отриманих результатів; вміти представити отримані результати у вигляді блок-схем, таблиць і графіків; аналізувати отримані 

результати і давати їм відповідну фізичну інтерпретацію. 

ПРН 11. Знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень, вміти  застосовувати їх на практиці для розв’язування 

прикладних задач управління і проектування складних систем 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 Лекція 1 

Тема:Задача лінійного 

програмування та 

симплекс-метод 

основні етапи операційного 

дослідження; типові задачі 

ДО та їх характеристика; 

постановка загальної задачі 

лінійного програмування 

(ЗЛП); канонічна форма 

ЗЛП; графічний метод 

розв’язування ЗЛП тай його 

наслідки; поняття базисного 

плану ЗЛП; методи побудови 

ставити задачу 

дослідження, виділяти 

необхідні умови та 

розв'язувати  її методами 

лінійног програмування. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/


 3 

початкового базисного плану 

ЗЛП;  симплексний метод 

розв’язування ЗЛП. 

 

Лекція 2 
Тема: Двоїстість в 

лінійному програмуванні 

метод динамічного 

програмування.; принцип 

оптимальності Белмана; 

постановка задачі 

цілочислового лінійного 

програмування (ЗЦЛП); 

методи розв’язування ЗЦЛП; 

метод віток та границь. 

реалізувати алгоритми 

лінійного програмування, 

проводити аналіз звітів та 

постоптимальний аналіз. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 3 Тема:Транспортна задача  

 

критерій оптимальності 

розв’язку ЗЛП; загальна 

постановка транспортної 

задачі (ТЗ); критерій 

розв’язності ТЗ; відкриті та 

замкнуті ТЗ; методи 

побудови початкового 

базисного плану ТЗ; метод 

потенціалів розв’язування 

ТЗ; поняття про 

багатокрокові процеси. 

сформулювати 

транспортну задачу та 

розв’язати її. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 4 
Тема: Дискретне 

програмування 

особливості задач 

дискретного програмування; 

Метод віток та границь; 

метод Гоморі. 

застосовувати метод гілок 

та границь до розв’язання 

задач дискретного 

програмування; 

застосовувати метод 

Гоморі до розв’язання 

задач дискретного 

програмування. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 5 
Тема: Нелінійне 

програмування  

метод множників Лагранжа; 

теорема Куна-Такера, 

оптимальні задачі 

розв’язувати задачі 

нелінійного програмування 

оптимальним методом в 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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управління системами на 

основі теорії мереж;  задача 

поповнення запасів; задача 

розподілу ресурсів; 

одноетапні та двохетапні 

задачі стохастичного 

програмування.  

 

 

тому числі за допомогою 

програмного забезпечення 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Задача лінійного 

програмування. 

Графічний та симплекс-

метод 

основні етапи операційного 

дослідження; типові задачі 

ДО та їх характеристика; 

постановка загальної задачі 

лінійного програмування 

(ЗЛП); канонічна форма 

ЗЛП; графічний метод 

розв’язування ЗЛП тай його 

наслідки; поняття базисного 

плану ЗЛП; методи побудови 

початкового базисного плану 

ЗЛП;  симплексний метод 

розв’язування ЗЛП. 

 

ставити задачу 

дослідження, виділяти 

необхідні умови та 

розв'язувати  її методами 

лінійног програмування. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Двоїстість в 

лінійному програмуванні 

метод динамічного 

програмування.; принцип 

оптимальності Белмана; 

постановка задачі 

цілочислового лінійного 

програмування (ЗЦЛП); 

методи розв’язування ЗЦЛП; 

метод віток та границь. 

реалізувати алгоритми 

лінійного програмування, 

проводити аналіз звітів та 

постоптимальний аналіз. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Транспортна 

задача 

 

критерій оптимальності 

розв’язку ЗЛП; загальна 

постановка транспортної 

задачі (ТЗ); критерій 

сформулювати 

транспортну задачу та 

розв’язати її. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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розв’язності ТЗ; відкриті та 

замкнуті ТЗ; методи 

побудови початкового 

базисного плану ТЗ; метод 

потенціалів розв’язування 

ТЗ; поняття про 

багатокрокові процеси. 

Практичне 

заняття  4 

Тема: Метод віток та 

границь 

особливості задач 

дискретного програмування; 

Метод віток та границь; 

метод Гоморі. 

застосовувати метод гілок 

та границь до розв’язання 

задач дискретного 

програмування; 

застосовувати метод 

Гоморі до розв’язання 

задач дискретного 

програмування. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття  5 

Тема: Метод множників 

Лагранжа 

метод множників Лагранжа; 

оптимальні задачі 

управління системами на 

основі теорії мереж;  задача 

поповнення запасів; задача 

розподілу ресурсів; 

одноетапні та двохетапні 

задачі стохастичного 

програмування.  

 

 

розв’язувати задачі 

нелінійного програмування 

оптимальним методом в 

тому числі за допомогою 

програмного забезпечення 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 1 
Тема: Графічний метод. 

основні етапи операційного 

дослідження; типові задачі 

ДО та їх характеристика; 

постановка загальної задачі 

лінійного програмування 

(ЗЛП); канонічна форма 

ЗЛП; графічний метод 

розв’язування ЗЛП та його 

наслідки; поняття базисного 

ставити задачу 

дослідження, виділяти 

необхідні умови та 

розв'язувати її графічним 

методом лінійного 

програмування. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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плану ЗЛП;  

Лабораторне 

заняття 2 
Тема: Симплекс-метод. 

постановка загальної задачі 

лінійного програмування 

(ЗЛП); канонічна форма 

ЗЛП; поняття базисного 

плану ЗЛП; методи побудови 

початкового базисного плану 

ЗЛП;  симплексний метод 

розв’язування ЗЛП. 

 

ставити задачу 

дослідження, виділяти 

необхідні умови та 

розв'язувати  її симплекс-

методом лінійного 

програмування. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 3 

Тема: Модифікований 

СМ.  

обгрунтування 

модифікованого симплекс-

методу 

застосовувати алгоритм 

модифікованого симплекс-

методу розв’язання задачі 

лінійного програмування; 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 4 
Тема: Двоїстий СМ.  

теореми двоїстості; 

правила побудови двоїстої 

задачі; 

обгрунтування двоїстого 

симплекс-методу. 

будувати двоїсту задачу; 

знаходити розв’язок прямої 

та двоїстої задачі; 

застосовувати двоїстий 

симплекс метод до задач 

лінійного програмування. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 5 
Тема: Метод потенціалів 

постановка різних типів 

транспортних задач; алгоритм 

розв’язання за допомогою 

циклів; метод потенціалів;  

будувати транспортну 

задачу по вхідним даним за 

допомогою різних методів; 

розв’язувати транспортну 

задачу. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 6 

Тема: Метод віток та 

границь 

особливості задач 

дискретного програмування; 

Метод віток та границь; 

метод Гоморі. 

застосовувати метод гілок 

та границь до розв’язання 

задач дискретного 

програмування; 

застосовувати метод 

Гоморі до розв’язання 

задач дискретного 

програмування. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 7 

Тема: Метод множників 

Лагранжа 

метод множників Лагранжа; 

оптимальні задачі 

розв’язувати задачі 

нелінійного програмування 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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управління системами на 

основі теорії мереж;  задача 

поповнення запасів; задача 

розподілу ресурсів; 

одноетапні та двохетапні 

задачі стохастичного 

програмування.  

 

 

оптимальним методом в 

тому числі за допомогою 

програмного забезпечення 

      

Самостійна 

робота 

Тема 1. Задача лінійного 

програмування. 

Графічний та симплекс-

метод 

Тема 2. Двоїстість в 

лінійному програмуванні 

Тема 3. Транспортна 

задача 

Тема 4. Метод віток та 

границь 

Тема 5. Метод множників 

Лагранжа 

Тема 6. Оптимізація 

задач управління на 

основі теорії мереж 

Тема 7. Моделі мереж 

планування та управління 

Тема 8. Приняття рішень 

в умовах невизначенності 

Тема 9. Теорія ігор 

  
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Розділ 2 

 Лекція 6  

Тема: Динамічне 

програмування 

Економічна сутність, деякі 

основні типи задач і моделі 

динамічного програмування. 

Багатокроковий процес 

прийняття рішень. Метод 

Розв’язувати задачі 

динамічного 

програмування 

оптимальним методом в 

тому числі за допомогою 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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рекурентних співвідношень. 

Принцип оптимальності 

Белмана.  

програмного забезпечення. 

Лекція 7  

Тема: Задача 

оптимального 

планування робіт 

Поняття моделі та її 

створення, етапи 

моделювання; основні 

поняття математичного 

моделювання: динамічне 

оптимізаційне. імітаційне, 

системне та стохастичне; 

пакети прикладних програм 

реалізації та аналізу 

математичних моделей 

проблемних ситуацій.  

Скласти модель 

проблемної ситуації, 

реалізувати та 

проаналізувати її за 

допомогою пакетів 

прикладних програм 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 8 

Тема: Основи теорії 

прийняття рішень 

Загальна математична 

постановка задачі 

стохастичного 

програмування (СП). 

Класифікація задач СП. 

Формалізація задачі СП. 

Деякі основні методи 

розв’язання задач СП. 

Імітаційне моделювання. 

Математична постановка 

одноетапних статичних 

задач СП. Стохастичні 

аналоги детермінованих 

моделей управління 

виробництвом. Планування 

обсягу реалізації при 

невизначеному попиті. 

Прийняття рішень в умовах 

невизначеності і ризику 

Застосовувати основні 

методи розв’язання задач 

СП. Здійснювати 

планування обсягу 

реалізації при 

невизначеному попиті. 

Приймати рішення в 

умовах невизначеності і 

ризику  

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 9 

Тема: Теорія ігор Математичні моделі 

конфліктних ситуацій. 

Поняття про ігрові моделі. 

Застосовувати критерії для 

визначення оптимальної 

стратегії. Знаходити 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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Платіжна матриця. Нижня і 

верхня ціна гри. Парна гра.  

Матричні ігри двох гравців. 

Платіжна матриця. Гра в 

чистих стратегіях. 

Мінімаксні стратегії. Сідлова 

точка. Змішані стратегії. 

Основна теорема теорії ігор. 

Зведення задачі гри двох 

гравців до задачі лінійного 

програмування.  

верхню та нижню ціну гри. 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Динамічне 

програмування.  

Економічна сутність, деякі 

основні типи задач і моделі 

динамічного програмування. 

Багатокроковий процес 

прийняття рішень. Метод 

рекурентних співвідношень. 

Принцип оптимальності 

Белмана.  

Розв’язувати задачі 

динамічного 

програмування 

оптимальним методом в 

тому числі за допомогою 

програмного забезпечення 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 7 

Тема: Оптимізація задач 

управління на основі 

теорії мереж. Моделі 

мереж планування та 

управління 

Поняття моделі та її 

створення, етапи 

моделювання; основні 

поняття математичного 

моделювання: динамічне 

оптимізаційне. імітаційне, 

системне та стохастичне; 

пакети прикладних програм 

реалізації та аналізу 

математичних моделей 

проблемних ситуацій.  

Скласти модель 

проблемної ситуації, 

реалізувати та 

проаналізувати її за 

допомогою пакетів 

прикладних програм 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 8 

Тема: Приняття рішень в 

умовах невизначенності 

Загальна математична 

постановка задачі 

стохастичного 

програмування (СП). 

Класифікація задач СП. 

Формалізація задачі СП. 

Застосовувати основні 

методи розв’язання задач 

СП. Здійснювати 

планування обсягу 

реалізації при 

невизначеному попиті. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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Деякі основні методи 

розв’язання задач СП. 

Імітаційне моделювання. 

Математична постановка 

одноетапних статичних 

задач СП. Стохастичні 

аналоги детермінованих 

моделей управління 

виробництвом. Планування 

обсягу реалізації при 

невизначеному попиті. 

Прийняття рішень в умовах 

невизначеності і ризику 

Приймати рішення в 

умовах невизначеності і 

ризику  

Практичне 

заняття 9 

Тема: Теорія ігор Математичні моделі 

конфліктних ситуацій. 

Поняття про ігрові моделі. 

Платіжна матриця. Нижня і 

верхня ціна гри. Парна гра.  

Матричні ігри двох гравців. 

Платіжна матриця. Гра в 

чистих стратегіях. 

Мінімаксні стратегії. Сідлова 

точка. Змішані стратегії. 

Основна теорема теорії ігор. 

Зведення задачі гри двох 

гравців до задачі лінійного 

програмування.  

Застосовувати критерії для 

визначення оптимальної 

стратегії. Знаходити 

верхню та нижню ціну гри. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 8 

Тема: Критерії приняття 

рішень в умовах 

невизначенності 

Загальна математична 

постановка задачі 

стохастичного 

програмування (СП). 

Класифікація задач СП. 

Формалізація задачі СП. 

Деякі основні методи 

розв’язання задач СП. 

Імітаційне моделювання. 

Застосовувати основні 

методи розв’язання задач 

СП. Здійснювати 

планування обсягу 

реалізації при 

невизначеному попиті. 

Приймати рішення в 

умовах невизначеності і 

ризику  

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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Математична постановка 

одноетапних статичних 

задач СП. Стохастичні 

аналоги детермінованих 

моделей управління 

виробництвом. Планування 

обсягу реалізації при 

невизначеному попиті. 

Прийняття рішень в умовах 

невизначеності і ризику 

Лабораторне 

заняття 9 

Тема: Оптимізація задач 

управління на основі 

теорії мереж 

Поняття моделі та її 

створення, етапи 

моделювання; основні 

поняття математичного 

моделювання: динамічне 

оптимізаційне. імітаційне, 

системне та стохастичне; 

пакети прикладних програм 

реалізації та аналізу 

математичних моделей 

проблемних ситуацій.  

Скласти модель 

проблемної ситуації, 

реалізувати та 

проаналізувати її за 

допомогою пакетів 

прикладних програм 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Самостійна 

робота 

Тема 6. Оптимізація 

задач управління на 

основі теорії мереж 

Тема 7. Моделі мереж 

планування та управління 

Тема 8. Приняття рішень 

в умовах невизначенності 

Тема 9. Теорія ігор 

  
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Вітлінський В.В.,  Жлуктенко В.І., Тарасова Л.Г.,  Великоіваненко Г.І. Прикладні моделі економічних процесів : практикум [Електронний 

ресурс] / В 54. — К. : КНЕУ, 2014. — 226 с. 

2. Жлуктенко В.І., Тарасова Л.Г., Ігнатова Ю.В. Стохастичні процеси та моделі в економіці [Електронний ресурс] : навч. посіб.. — К. : КНЕУ, 

2014. — 230 с. 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Навчальна лабораторія № 325 «Технологій «Блок-чейн» 

Матеріально-технічне забезпечення: 
Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 

Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. –(2019 рік) – 23  шт., проектор Acer X 

1223H(MR/JKV11.001)– (2019 рік) 1шт. 

Програмне забезпечення: 

Безкоштовний веб-сервіс Google-таблиці https://www.google.com/intl/ru_uA/sheets/about/ 

 

 

 

https://www.google.com/intl/ru_uA/sheets/about/

