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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 з метою прийняття управлінських рішень. Класифікувати та 

ідентифікувати транспортні процеси і системи. Оцінювати параметри транспортних систем. Вибирати 

ефективні технології взаємодії видів транспорту. Аналізувати можливості застосування різноманітних 

варіантів взаємодії видів транспорту. Приймати рішення стосовно експлуатаційної, техніко-

економічної, технологічної, правової, соціальної та екологічної ефективності 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. Математичне моделювання – основа теорії вибору та прийняття рішень.(2 год.) 

2. Обґрунтування рішень з використанням математичного програмування. 

2.1. Властивості задач лінійного програмування. Графічний метод розв’язування задачі лінійного 

програмування (2 год.) 

2.2. Допустимий базовий розв’язок задачі лінійного програмування. Умови оптимальності 

допустимого базового розв’язку. (2 год.) 

2.3. Симплекс-метод для задачі лінійного програмування (2 год.) 

3. Обґрунтування вибору маршрутів перевезень від постачальників вантажів до споживачів.   

3.1. Транспортна задача про перевезення вантажів з пунктів відправлення у пункти призначення. 

(2 год.) 

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

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

3.4. Транспортна задача в мережевій постановці. Метод потенціалів. (2 год.) 

4. Обґрунтування рішень методами цілочислового програмування.  

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

4.2. Завантаження неподільних вантажів. (2 год.) 

4.3. Задача про призначення. (2 год.) 

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

5. Обґрунтування рішень методами теорії ігор. 

5.1. Математичні моделі конфліктних ситуацій. Поняття про ігрові моделі. (2 год.) 

5.2. Матричні ігри. Платіжна матриця. Нижня і верхня ціна гри. Парна гра.(2 год.) 

5.3. Методи розв’язування задач теорії ігор. (2 год.) 

5.4. Елементи теорії статистичних рішень. (2 год.) 

6. Обґрунтування рішень методами теорії ймовірності. (2 год.) 

7. Обґрунтування рішень методами теорії вибору.  

7.1. Бінарні відношення. Функції вибору. Функції корисності в задачах вибору.(2 год.) 

7.2. Експертні процедури для прийняття рішень. Методи опрацювання експертної інформації(2 год.) 

8. Прийняття рішень у багатокритеріальному середовищі.(2 год. 

9. Обґрунтування рішень методами динамічного програмування.(2 год.) 

10. Обґрунтування рішень методами теорії масового обслуговування. (2 год.) 

11. Обґрунтування рішень методами теорії пошуку.(2 год.) 

12. Обґрунтування рішень методами мережевого планування.(2 год.) 

 

Практичні заняття 

1. Математичні постановки задач лінійного програмування. (2 год.) 

2. Розв’язування задач лінійного програмування графічним способом.  (2 год.) 

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

4. Розв’язання транспортної задачі в матричній постановці. (2 год.) 

5. Розв’язання транспортної задачі в мережевій постановці. (2 год.) 
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6. Розв’язання розподільної задачі лінійного програмування. (2 год.) 

7. Розв’язування задачі цілочислового програмування. (2 год.) 

8. Розв’язування ігрових задач. Розв’язання матричної гри в чистих стратегіях. Розв’язання матричної 

гри в змішаних стратегіях. (2 год.) 

9. Прогнозування і оцінка ефективності діяльності та використовуваних засобів за умов 

невизначеності.  

10. Числові оцінки експертизи. Ранжування.(2 год.) 

11. Задачі вибору із заданим принципом оптимальності.  (2 год.) 

12. Задача управління з багатьма критеріями. (2 год.) 

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

динамічного програмування. (2 год.) 

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

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

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

 

Лабораторні заняття 

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

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

3. Моделювання складу поїздів, що прибувають у розформування на сортувальну станцію. (2 год.) 

4. Моделювання роботи транзитного парку як системи масового обслуговування. (2 год.) 

5. Оптимізація формування складу збірного поїзда. (2 год.) 

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

7. Оптимізація черговості розформування составів методом динамічного програмування. (2 год.) 

8. Моделювання пропуску поїздів через перехрещення залізничних колій. (2 год.) 

 

 

Мова викладання українська 
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