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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

2 курс,  4 семестр, 3 курс,  5 семестр,  

Факультети/ННЦ, 

студентам яким 

пропонується 

Факультет Львівської філії, Спеціальність «Транспортні технології» 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

Здатність проводити дослідження на відповідному рівні, працювати автономно та в команді. Знання та 

розуміння предметної області та професійної діяльності. 

Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники функціонування залізничних 

транспортних систем та технологій з урахуванням впливу зовнішнього середовища, організовувати 

взаємодію видів транспорту та транспортно-експедиторське обслуговування вантажів. 

Досліджувати транспортні процеси, експериментувати, аналізувати та оцінювати параметри 

транспортних систем та технологій. Класифікувати та ідентифікувати виробничіі процеси і економічні 

системи. Оцінювати параметри складних систем. Виконувати системний аналіз та прогнозування 

роботи виробничих систем. Аналізувати можливості застосування різноманітних варіантів взаємодії 

виробництва і транспорту. Пояснювати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, правову, 

соціальну та екологічну ефективність організації перевезень. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Вища математика, обчислювальна техніка в інженерних і економічних розрахунках, теорія 

ймовірності 

Основні теми дисципліни Лекції 

1. Наукова методологія дослідження операцій. Математичне моделювання і задачі дослідження 

операцій. (2 год.) 

2. Задача розташування  замовлень і завантаження обладнання. Економічна інтерпретація задачі 

лінійного програмування. (2 год.) 

3. Лінійне програмування для задач дослідження операцій. Графічний метод розв’язування задачі 

лінійного програмування  (2 год.) 

4. Допустимий базовий розв’язок задачі лінійного програмування. Умови оптимальності допустимого 

базового розв’язку. Симплекс метод для задачі лінійного програмування. (2 год.) 

5. Застосування дослідження операцій в енергетиці, металургії, нафтовій індустрії, сільському 

господарстві(2 год.) 

6. Застосування дослідження операцій до планування виробництва та економіки.(2 год.) 

7.Спряжені задачі лінійного програмування. Економічна інтерпретація основної і спряженої задачі. 

(2 год.) 

8. Транспортна задача про перевезення вантажів з пунктів відправлення у пункти призначення. (2 год.) 

9. Метод потенціалів для транспортної задачі. (2 год.) 

10. Оптимальне планування виробництва та перевезень. Виробничо-транспортна задача (2 год.) 

11. Транспортна задача з обмеженнями на пропускну здатність мережі. (2 год.) 

12. Календарне планування трудових ресурсів. (2 год.) 

13. Оптимальне завантаження контейнерів неподільними вантажами. Цілочислові задачі 

математичного програмування. (2 год.) 

14. Метод гілок і меж для задач цілочислового програмування. (2 год.) 

15. Задача про призначення. (2 год.) 

16. Розподільна задача лінійного програмування. (2 год.) 

17. Багатоцільові виробничі задачі, їх властивості. (2 год.) 

18. Методи звуження області розв’язків багатоцільових задач.(2 год.) 

19. Задача розподілу інвестицій.  Метод динамічного програмування.  (2 год.) 

20. Проста задача управління запасами і виробництвом. (2 год.) 

21. Поняття про системи масового обслуговування. Характеристики вхідного потоку запитів. (2 год.) 

22. Моделювання системи масового обслуговування з відмовами, з очікуванням,  з обмеженою 

довжиною черги. (2 год.) 

23. Мережеве планування  виконання комплексу робіт. Розрахунок параметрів мережевої моделі. 

(2 год.) 

24. Оптимізація мережевих моделей планування. Організація контролю виконання та управління 

виконанням окремих операцій та їх послідовностей. (2 год.) 
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Практичні заняття 

1. Постановки задач планування виробництва. (2 год.) 

2. Розв’язування найпростіших задач графічним способом.  (2 год.) 

3. Розв’язування виробничих задач лінійного програмування симплекс-методом.(2 год.) 

4. Побудова плану перевезень транспортної задачі. Розв’язання транспортної задачі методом 

потенціалів. (2 год.) 

5. Розв’язання транспортної задачі в мережевій постановці. (2 год.) 

6. Розв’язання задачі цілочислового програмування. (2 год.) 

7. Розв’язання  задачі про призначення. (2 год.) 

8. Розв’язання розподільної задачі лінійного програмування. (2 год.) 

9. Моделювання випадкових подій на прикладі категорій поїздів, що прибувають на станцію. (2 год.) 

10. Моделювання дискретних випадкових величин на прикладі груп вагонів у поїздах, що 

розформовуються. (2 год.) 

11. Числове моделювання одного з елементів транспортного процесу. (2 год.) 

12. Розробка алгоритму моделювання заданого елемента транспортного процесу. (2 год.) 

13. Розв’язування задачі визначення оптимального режиму ведення поїзда на перегоні методом 

динамічного програмування. (2 год.) 

14. Елементи мережевих графіків. Побудова та розрахунок мережевого графіка. (2 год.) 

15. Визначення основних характеристик систем масового обслуговування. (2 год.) 

16. Розв’язування задач масового обслуговування.(2 год.) 

Лабораторні заняття 

1. Моделювання завантаження обладнання. (2 год.) 

2. Моделювання розкладу прибуття поїздів на станцію. (2 год.) 

3. Моделювання видобутку і транспортування нафтопродуктів з використанням трубопровідного і 

залізничного транспорту. (2 год.) 

4. Моделювання зберігання продукції залежно від попиту та партій замовлення. (2 год.) 

5. Моделювання з використанням багатьох цільових функцій в планування виробництва. (2 год.) 

6. Розподіл порожніх вагонів для завантаження. (2 год.) 

7. Мережеве планування з урахуванням вартості виконаних робіт. (2 год.) 

8. Моделювання заміни обладнання. (2 год.) 

 

 

Мова викладання українська 
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