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Вступ 

Навчальна дисципліна «Системи прийняття рішень у водній 

інженерії» ознайомлює студентів з основами систем підтримки 

прийняття рішень, їх застосування при проектуванні та організації 

будівництва або реконструкції гідротехнічних та водогосподарських 

систем, природоохоронних об’єктів, а також об’єктів, призначених 

для охорони природних та урбаністичних систем від несприятливого 

впливу природніх і техногенних чинників, пов’язаних з дією або 

нестачею води (промислові, сільськогосподарські, транспортні, 

енергетичні, гірничодобувні, переробні, муніципальні, меліоративні 

та інші підприємства). 

За навчальним планом освітньо-професійної програми 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  
дисципліна представлена лекційним курсом, практичними заняттями 

та самостійною роботою. Кількість кредитів ECTS – 4,0, загальний 

обсяг годин дисципліни складає 120 год.  

 

Анотація 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) (англ. Decision 

Support System, DSS) - комп'ютерні системи, метою яких є допомога 

людям прийняти найкраще рішення в складних умовах і 

послуговуються для найбільш повного і об'єктивного аналізу 

предметної діяльності (в нашому випадку, при діяльності у водній 

інженерії, це водогосподарські і гідротехнічні об’єкти і системи). 

СППР після збору та аналізу вихідної інформації, надає інформацію, 

що дозволяє відповідним спеціалістам швидко і точно оцінити 

ситуацію і прийняти рішення. СППР виникли в результаті злиття 

управлінських інформаційних систем і систем управління базами 

даних. 

Для аналізу і вироблення рекомендацій в СППР 

використовуються різні методи. Це можуть бути: інформаційний 

пошук, інтелектуальний аналіз даних, пошук знань в базах даних, 

аналіз на основі прецедентів, імітаційне моделювання, еволюційні 

обчислення і генетичні алгоритми, нейронні мережі, ситуаційний 

аналіз, когнітивне моделювання та інших. Близькі до СППР класи 

систем - це експертні системи і автоматизовані системи управління. 

Дана навчальна дисципліна надає можливість здобувачу вищої 

освіти набути відповідні компетентності, зокрема для основ 
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впровадження і супроводу інтелектуальних систем аналізу й обробки 

даних організаційних, технічних, природничих і соціально-

економічних систем. 

Ключові слова: Системи підтримки прийняття рішень, 

комп'ютерні системи, аналіз інформації, гідроінформатика. 

 

Abstract 

Decision Support Systems (DSS) are computer systems whose purpose 

is to help people make the best decision in difficult conditions and are used 

for the most complete and objective analysis of subject activity (in our 

case, this is water engineering and water management, as well design, 

construction and operation of hydraulic facilities and systems). DSS, after 

collecting and analyzing the initial information, provides information that 

allows the relevant specialists to quickly and accurately assess the 

situation and make a decision. DSS emerged as a result of the merger of 

management information systems and database management systems. 

DSS uses different methods to analyze and make recommendations. 

These can be: information retrieval, data mining, knowledge search in 

databases, case-based analysis, simulation modeling, evolutionary 

computing and genetic algorithms, neural networks, situational analysis, 

cognitive modeling and others. Classes of systems close to DSS are expert 

systems and automated control systems. 

This academic discipline provides an opportunity to acquire relevant 

competencies, in particular for the basics of implementing and 

maintaining intelligent systems for analyzing and processing data of 

organizational, technical, natural and socio-economic systems. 

Keywords: Decision support systems, computer systems, information 

analysis, hydroinformatics.. 

 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

1.1. Перелік і короткий зміст змістових модулів та тем лекцій 

Модуль 1 – в120 / л18 / п24 / ін0 / с78 (всього / лекції / практичні 

заняття / індивідуальне навчально-дослідницьке завдання (ІНДЗ) 

/ самостійна робота) 

Змістовий модуль 1. Теорія систем підтримки прийняття 

рішень – в62 / л12 / пр12 / ін0 / с38 годин 
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Тема 1. Основні положення систем підтримки прийняття 

рішень – 8 години (в8 / л2 / п0 / ін0 / с6) Призначення СППР, історія 

розвитку СППР, цілі та результати впровадження СППР. 

(Література [1, с. 9–31], [2, с. 13–30], [3, с. 27–47], [4]–[8]) 

Тема 2. Аналіз еволюції інформаційних технологій і 

інформаційних систем підтримки прийняття рішень – 10 годин 

(в10 / л2 / п2 / ін0 / с6) 

Розуміння поняття «інформація». Ознаки корисності інформації. 

Інформаційні ресурси  у водному господарстві. Віртуальний офіс 

(напр. віртуальний регіональний офіс водних ресурсів) і віртуальна 

організація. (Література [1, с. 32–83]) 

Тема 3. Основні етапи побудови систем підтримки прийняття 

рішень – 10 годин (в10 / л2 / п2 / ін0 / с6)   

Аналіз процесу прийняття рішення в організаційному управлінні. 

Процеси створення і прийняття рішення. Управлінські аспекти, 

функції і ролі в організаційній  діяльності.  Моделі підтримки 

управлінських рішень. Етапи проектування СППР.  (Література [1, 

с. 84–126], [2, с. 31–54], [5], [9]) 

Тема 4. Основні компоненти системи підтримки прийняття 

рішень – 10 годин (в10 / л2 / п2 / ін0 / с6)  

Архітектура СППР. Користувацький інтерфейс. База даних і 

система керування базою даних у СППР. Бази моделей і системи 

керування базами моделей у СППР. Роль електронної пошти 

(повідомлення) в СППР. (Література [1, с. 174–228], [2], [5, с. 53–

67], [9]). 

Тема 5. Класифікація систем підтримки прийняття  рішень – 10 

годин (в10 / л2 / п2 / ін0 / с6) 

Загальна схема класифікації СППР. Класифікація Альтера. 

Розширена класифікація СППР Пауера. Класифікація СППР на 

основі інструментального підходу. Класифікація СППР за ступенем 

залежності ОПР у процесі прийняття рішення. Класифікація СППР 

за частотою використання.. (Література [1, с. 229–295], [5, с. 68–

80]) 

Тема 6. Нормативне забезпечення будівництва. – 14 годин (в14 / 

л2 / п4 / ін0 / с8) 

Технічне нормування в будівництві. Система стандартизації та 

нормування в будівництві. Порядок  розробки, вимоги до НД, 

експертиза НД. Склад, порядок розроблення, погодження та 
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затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-

3-2004. Конкурси (тендери) на будівництво, поставку матеріалів та 

обладнання, вишукування і проектування. Дозвіл на виконання 

будівельних робіт. (Література [10, с. 5–85]) 

Змістовий модуль 2. Ознайомлення з основними зразками СППР 

для водного господарства  – 58 годин (в58 / л6 / п12 / ін0 / с40) 

Тема 7. LandViewer та Crop-Monitoring: хмарні сервіси від EOS 

Data Analytics, для доступу до супутникових даних і динамічної 

аналітики – 16 годин (в16 / л2 / п4 / ін0 / с10) 

 Супутниковий моніторинг зрошуваних та осушуваних земель. 

Аналітика погодних даних. Вегетаційні індекси. Карти 

продуктивності та карти вегетації. Кластеризація та часові ряди. 

Історія та прогнозування погодних явищ (Література [11]–[13]). 

Тема 8. Decision Support System for Planning of Natural (Small) Water 

Retention Measures (Система підтримки прийняття рішень для 

планування природних (малих) заходів з утримання води) – 16 

годин (в16 / л2 / п4 / ін0 / с10) 
FramWat - регіональна програма для пом'якшення наслідків повеней, 

посухи та забруднення шляхом збільшення буферної ємності 

ландшафту [14], [15]. Decision Support System for Planning of Natural 

(Small) Water Retention Measures – DSS [16], [17]. FROGIS  

Загальнодоступний веб-додаток для аналізу потреб та 

можливостей утримання води, результатом якого є карта 

валоризації, що підтримує процес планування N(S)WRM [18] 

Тема 9. Мобільні додатки як елементи СППР – 13 годин (в13 / л1 

/ п2 / ін0 / с10) 

Ознайомлення із СППР у вигляді мобільних додатків: Hydraulic calc. 

Flow calculator. Channel design. Drainage calculator. Eos scouting  

(Література [19]–[23]). 

Тема 10. Огляд основних програм з моделювання гідравлічних 

процесів – 13 годин (в13 / л1 / п2 / ін0 / с10)) (Література [24]). 

 

1.2. Теми практичних занять (24 год.) 

1. Задачі лінійного і нелінійного програмування в MS Excel (2 год) 

2. Застосування обчислювальних методів – Вибір оптимальної схеми 

поповнення обладнанням водогосподарської організації MS Excel (2 

год) 
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3. Пошук оптимального плану розвитку розміщення виробничих 

потужностей рішенням задачі лінійного програмування (2 год) 

4. Вибір будівельних об'єктів для включення в річний план з 

використанням  методів динамічного програмування (2 год) 

5. Вирішення задач на прогнозування в управлінні 

водогосподарською організацією [25, с. 11–16] (2 год) 

6. Прийняття рішень в умовах ризику [25, с. 16–20] (2 год) 

7. LandViewer та Crop-Monitoring: хмарні сервіси від EOS Data 

Analytics (4 год) 

8. Система підтримки прийняття рішень для планування природних 

(малих) заходів з утримання води FramWat та FROGIS (4 год) 

9. Мобільні додатки як елементи СППР: Hydraulic calc. Flow 

calculator. Channel design. Drainage calculator. (2 год) 

10. Огляд основних програм з моделювання гідравлічних процесів. 

(2 год) 

1.3. Самостійної робота 

Розподіл 78 годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

21 годин – вивчення літератури по курсу і розробка лекційних 

конспектів; 

24 години – підготовка до контрольних заходів; 

33 годин – опрацювання окремих розділів програми, які не 

розглядаються під час аудиторних занять (див. Завдання для 

самостійної  роботи). Виконання індивідуальних навчально-

дослідних завдань - не передбачено. 

Завдання для самостійної  роботи – 33 години 

Тема 1. Основні положення систем підтримки прийняття рішень – (6 

год.) 

Тема 2. Аналіз еволюції інформаційних технологій і інформаційних 

систем підтримки прийняття рішень – (6 год.) 

Тема 3. Основні етапи побудови систем підтримки прийняття рішень 

– (6 год.) 

Тема 4. Основні компоненти системи підтримки прийняття рішень – 

(6 год.) 

Тема 5. Класифікація систем підтримки прийняття  рішень – (6 год.) 
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Тема 6. Нормативний компонент систем підтримки прийняття 

рішень – (6 год.) 

Тема 7. LandViewer, хмарний сервіс (EOS Data Analytics), для 

доступу до супутникових даних і динамічної аналітики– (10 год.)  

Тема 8. Система підтримки прийняття рішень для планування 

природних (малих) заходів з утримання води FramWat та FROGIS – 

(10 год.) 

Тема 9. Мобільні додатки як елементи СППР – (10 год.) 

Тема 10. Огляд основних програм з моделювання гідравлічних 

процесів– (10 год.) 

 

1.4. Методи контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в 

тестовій формі. Для визначення рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу використовуються наступні методи 

оцінювання знань: 

- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 

- оцінка за індивідуальні навчально-дослідного завдання; 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду 

конспектів; 

- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і 

перевірки виконаних практичних завдань; 

- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 

конференціях; 

- участь в конкурсах, олімпіадах. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи 

студентів) проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, практичні роботи (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

0-39 % – завдання не виконано; 

40-59% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
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60-79% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 

80-90% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

2. Практичні завдання 

2.1. Задачі лінійного і нелінійного програмування  

Математична модель задачі. Предметом лінійного 

програмування є загальні методи відшукання екстремальних значень 

лінійних функцій від багатьох змінних, що залежать від великої 

кількості лінійних рівнянь і (чи) нерівностей. Багато планово-

економічних задач у будівництві, в т.ч. водогосподарському 

(зокрема, задачі оптимізації перевезень вантажів, раціонального 

розміщення парку будівельних та меліоративних машин на об'єктах, 

найбільш ефективного розподілу наявних матеріалів і виробів, 

найкращого розміщення і використання виробничої бази 

будівництва та інші) можна сформулювати і вирішити як задачі 

лінійного програмування. 

При цьому цільова функція f(х) має вид 

f(x1, x2, ..., xn) = 


n

1j

jjxc =c1·х1 + c2·х2 + ... + cn·хn          (2.1) 

Змінні х1, х2, ..., хn ненегативні і, крім того, задовольняють 

системі лінійних нерівностей – т.зв. обмежень задачі 

gi(x1, x2, ..., xn) = i

n

1j

jji bxa 


 (i=1, 2, … m)           (2.2) 

знак > у деяких чи у всіх нерівностях може бути <. Частина 

обмежень може бути виражена рівностями. 

Задача зводиться до знаходження таких невід’ємних значень 

змінних x1, x2, ..., xn, що утворять одне з рішень системи обмежень і 

при який цільова функція досягає свого найбільшого чи найменшого 

значення (або до встановлення нерозв'язності, якщо таких значень 

змінних не існує, що може бути пов'язане із суперечливістю системи 

обмежень або з необмеженістю цільової функції). Зіставляючи цю 

модель із загальною постановкою задачі математичного 
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програмування бачимо, що даному випадку безліч припустимих 

значень М складається з тих векторів х = (x1, x2, ..., xn), що 

задовольняють системі (2.2) і нерівностям: 

xj > 0   (j=1, 2, ... , n).                                            (2.3) 

Безліч М (якщо воно не порожньо) буде опуклою безліччю з 

кінцевим числом крайніх точок (вершин). Такі безлічі називаються 

багатогранними. Далі, оскільки лінійна функція (2.1) уздовж будь-

якого напрямку змінюється монотонно, екстремальні значення її 

(якщо вони існують) досягаються неодмінно на границі області М 

причому, як випливає з опуклості М, принаймні в одній з вершин. 

Геометричний підхід до рішення задачі. Геометрично задача 

лінійного програмування складається у пошуку вершини 

багатогранника М, у якій f(х) приймає екстремальне значення. Тому 

що М має кінцеве число вершин, то ясна принципова можливість 

побудови кінцевих методів рішення задачі. В  найпростіших 

випадках — наприклад, при двох змінних (n=2)  можна одержати 

наочне, геометричне рішення задачі. Пояснимо це на навмисно 

спрощеному конкретному прикладі 1. Вибір оптимального 

співвідношення типів гідротехнічних споруд. Відомо, що будівельна 

організація, який доручено забудувати меліоративний масив, може 

звести їх як у монолітному варіанті, так і зі збірних залізобетонних 

блоків (табл. 2.1). 

Приклад 1. Задачею є визначення максимальної кількості 

гідротехнічних споруд, які можна побудувати з наявних ресурсів. 

Рішення. Позначимо кількість споруд у монолітному варіанті 

через х, а в збірному залізобетоні – через у і складемо нерівності, що 

відбивають обмеження, зафіксовані в табл. 2.1: 

0,6х + 1,1у < 900; 

0,8х+0,2у < 520; 

4х + 9y < 7000; 

0,72x < 400; 

0.255x + 0,16y < 200. 

Цільова функція має вид 

C = х + у → max. 

Якщо розглядати х та у як координати точки на площині, то 

безліч рішень кожної з нерівностей - обмежень можна зобразити як 

одну з напівплощин, відсічених прямою, рівняння якої виходить при 

заміні знаку нерівності знаком рівності. Оскільки повинні також 
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виконуватися нерівності х > 0; у > 0, варто розглядати лише ті 

частини напівплощин, відсічених обмеженнями, що знаходяться в 

першій чверті. 

Якщо розглядати х та у як координати точки на площині, то 

безліч рішень кожної з нерівностей - обмежень можна зобразити як 

одну з напівплощин, відсічених прямою, рівняння якої виходить при 

заміні знаку нерівності знаком рівності. Оскільки повинні також 

виконуватися нерівності х > 0; у > 0, варто розглядати лише ті 

частини напівплощин, відсічених обмеженнями, що знаходяться в 

першій чверті. 

Таблиця 2.1.  

Потреба в ресурсах і їхня наявність 

Ресурси 
один. 

виміру 

Потреба в ресурсах 

на одну споруду 
К

іл
ь
к
іс

ть
 н

ая
в
н

и
х
  

р
ес

у
р
сі

в
 

В
и

к
о
р
и

ст
о
в
у
в
ан

а 
 

к
іл

ьк
іс

ть
 р

ес
у
р
сі

в
 

Н
ев

и
к
о
р
и

ст
о
в
у
в
ан

а 
 

к
іл

ьк
іс

ть
 р

ес
у
р
сі

в
 

моноліт 
Збірний 

з/б 

Арматура т 0,6 1,1 900 899,6 0,4 

Щебінь м3 0,8 0,2 520 510,4 9,6 

Цемент т 4 9 7000 6904 96 

Опалубка тис. шт 0,72   400 361,44 38,56 

Трудовитрати люд.год 0,225 0,16 200 199,99 0,01 

 

Якщо розглядати х та у як координати точки на площині, то 

безліч рішень кожної з нерівностей - обмежень можна зобразити як 

одну з напівплощин, відсічених прямою, рівняння якої виходить при 

заміні знаку нерівності знаком рівності. Оскільки повинні також 

виконуватися нерівності х > 0; у > 0, варто розглядати лише ті 

частини напівплощин, відсічених обмеженнями, що знаходяться в 

першій чверті. 
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Нерівності 4х + 9у < 7000 відповідає на рис. 2.1 частина 

площини (область), що знаходиться між осями координат і прямою, 

що проходить через точки А і В, Кожна точка цієї області визначає 

кількість споруд, яку можна побудувати без перевитрати цементу. 

Так, точка L указує, що наявного цементу досить для спорудження 

монолітних споруд х =900 і збірного з/б у = 378 споруди. При цьому 

витрата цементу складе 4·900+9·378 = 7000 т.  

Аналогічно побудовані області для обмежень по усіх видах 

ресурсів, зазначених у табл. 2.1. 
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Рис. 2.1. Рішення загальної задачі лінійного  програмування  

графічним методом 

 

Загальна частина всіх цих областей (рис. 2.1) утворить 

замкнутий опуклий багатокутник АСDЕFКО. Ясно, що цей 

багатокутник являє собою ту область М, у кожній точці якої 

одночасно задовольняються всі п'ять приведених на початку рішення 
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нерівностей. 

Щоб визначити, яка з цих точок відповідає оптимальному 

рішенню, потрібно розглянути ряд паралельних прямих (позначених 

на рис. 2.1 штрих-пунктирною червоною лінією, що відповідають 

рівнянням х+у = С при різних значеннях С > 0). 

Вочевидь, чим більше С, тим далі відповідна йому пряма від 

початку координат, і навпаки. Тому оптимальним буде рішення, що 

відповідає проходженню прямої через вершину D розглянутого 

багатокутника, так як при цьому пряма займає найбільш віддалене 

від початку координат положення, при якому вона ще перетинає 

область припустимих рішень. Точка D визначає значення невідомих 

х и у, що фіксують максимальну кількість споруд, що може бути 

побудовано, виходячи з наявності ресурсів.                                                                  

Оптимальне рішення дозволяє побудувати 502 споруди з 

монолітного бетону і 545 – з збірного з/б. Ступінь використання 

наявних ресурсів відбита в правій частині табл. 2.1. 

Таблиця 2.2  

Вихідні дані 

Ресурси 

Потреба в ресурсах на одну 

споруду 

№В – номер варіанту 
К

іл
ь
к
іс

ть
 н

ая
в
н

и
х
  

р
ес

у
р
сі

в
 

моноліт Збірний з/б 

Арматура =0.5+0.02*№В =1+0.02*№В =800+20*№В 

Щебінь =0.7+0.02*№В =0.1+0.02*№В =480+10*№В 

Цемент =3.8+0.02*№В =8.6+0.02*№В =6500+20*№В 

Опалубка =0.7+0.02*№В  0 =360+10*№В 

Трудовитрати =0.22+0.001*№В =0.14+0.002*№В =180+5*№В 

 



2.2. Застосування обчислювальних методів 

Проведена в попередній практичній геометрична інтерпретація 

дозволяє одержати наочне представлення про суть задачі лінійного 

програмування. Оптимальне рішення завжди знаходиться у вершині 

багатогранної області допустимих рішень, у деяких випадках безліч 

оптимальних рішень заповнює цілу грань. Однак уже при трьох 

змінних (тривимірний простір) графічне рішення задачі ускладнене. 

Тим часом реальні задачі будівельного виробництва нерідко 

включають безліч змінних, які взагалі неможливо показати на 

кресленні. 

Для рішення таких задач розроблений ряд ефективних 

обчислювальних методів, що забезпечують рішення на комп’ютерах 

задач лінійного програмування, що включають сотні змінних, 

рівностей і нерівностей. 

Серед цих кінцевих методів найбільше поширення одержав 

симплекс - метод (метод послідовного поліпшення плану). Його 

геометричний зміст складається в послідовному переході від однієї з 

вершин багатогранника М до вершини з кращим значенням цільової 

функції f(x). За певне кінцеве число кроків такий спрямований 

перебір приводить до оптимального рішення. 

Загальна схема методу наступна. Спочатку приймають у 

першому допущенні якесь припустиме початкове рішення, що 

задовольняє системі обмежень (2.1) і (2.2) (див. попередню 

практичну). Далі здійснюють ітераційний обчислювальний процес, 

причому на кожній ітерації перевіряють рішення на оптимальність і 

при виявленні неоптимальності поліпшують його. 

У результаті кінцевого числа ітерацій досягають оптимального 

рішення або виявляють нерозв'язність задачі. 

Від симплекса-методу   істотно - відрізняється   метод 

послідовного скорочення неув'язок. Його геометричний зміст 

полягає в послідовному русі по точках, що лежить поза множиною 

М припустимих рішень, причому за кінцеве число кроків досягається 

та вершина розглянутої багатогранної множини М, яка є 

оптимальним рішенням. 

Крім охарактеризованих кінцевих методів, у задачах лінійного 

програмування застосовуються ітераційні алгоритми послідовних 

наближень, що у ряді випадків виявляються більш економічними і 

швидкодіючими.  
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Не зупиняючись на відомих з курсів «Дослідження операцій» і 

«Обчислювальна техніка в інженерних розрахунках» алгоритмах 

симплексного й іншого методів, розглянемо конкретну задачу 

складання оптимального плану. 

Приклад 2. Вибір оптимального поповнення автопарку 

будівельного підприємства. 

Відома кількість вантажних автомобілів різних марок, які є в 

автопарку на початок планованого періоду, року. 

У вихідних даних є відомості, згідно яким повинні бути 

збільшені обсяги по кожному виду перевезень протягом планованого 

періоду (див. табл. 3.3). Крім того, є дані про продуктивність 

автомобілів різних марок на різних видах перевезень. Автопарк може 

бути поповнений різними марками автомобілів. 

Необхідно вибрати варіант поповнення парку і розподілу 

автомобілів за видами робіт для виконання майбутніх обсягів 

перевезень при мінімальних витратах на поповнення парку. 

Рішення задачі при наявності всіх перерахованих даних 

зводиться до наступного. 

Хij— кількість автомобілів i-ї марки, використовуваних на j-му 

виді перевезень; 

Xi — загальна кількість автомобілів i-ї марки, 

використовуваних на усіх видах перевезень;  

Пij — річна продуктивність i-ї марки автомобіля на j-му виді 

робіт (визначається за технічними характеристиках автомобілів і 

середніх відстанях перевезень або за даними попереднього року);  

Vj — майбутній обсяг перевезень j-го виду;  

Ai — наявна кількість автомобілів i-і марки на початок 

планованого періоду; 

Ni — гранична кількість автомобілів i-ї марки, яке можна 

придбати до початку планового періоду;  

Ci — вартість автомобіля i-ї марки. 

Ці величини повинні задовольняти нерівностям: 

1

n

i

Пij Xij Vj


  ,                                 (3.1) 

(i=1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m); 

1

m

j

Xij Xi Ni Ai


   ,                              (3.2) 
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Xi>0, X>0.                                     (3.3) 

 

Оптимальному варіанту відповідають такі Xij при який цільова 

функція 

1 1 1

m n m

i i j

C Ci Xi Ci Xij
  

        приймає найменше значення. 

Річні обсяги перевезень по видах робіт Vj, т: 

Ґрунт ...........    7 820 000  Відсів… 886 000 

Щебінь........      900 000  Шлак..............   480 000 

Пісок...........      1 860 000  Камінь............   15 000 

 

Гранична кількість автомобілів ЗіЛ-ММЗ-585, яких можна 

придбати, складає N2=50; автомобілів КАЗ-600В N4= 165. Наявність 

автомобілів цих марок:, A2=198; A4=73. Поповнення машинами 

інших марок не лімітовано. 

Таблиця 3.1 

Вихідні дані для рішення задачі (приклад 2) 

N Марка машини 

Річна продуктивність однієї машини Пij,т,  

за видами перевезення j 

Ґрунт Щебінь Пісок Відсів Шлак Каміння 

1 КрАЗ 6230 20250 6075 5022 12150 5400 5535 

2 Ford Cargo 31590 9450 7830 18900 8505 8646 

3 ЗИЛ 131 40500 12150 9990 24300 10935 11070 

4 МАЗ 533603 32875 9870 7920 19525 8724 9009 

5 DAF CF 85 40068 12827 9576 23300 10937 11693 

6 

Mercedes-Benz 

Actros 47770 16665 13338 0 14464 15258 

7 Shacman SX 58050 20675 15650 0 17775 18930 

8 Iveco Trakker 57228 20190 15253 0 17419 18474 

Річні об’єми, Vj, т 7820000 900000 1860000 886000 480000 15000 

Система нерівностей відповідно до формул (3.1) і (3.2) має 

наступний вид: 

20 250X11 + 31 590X21 + 40 500X31 + 32 875X41 + 40 068X51 +  

+ 47 770X61 + 58 050X71 + 57 228X81 > 7 820 000;  

 

6075X12 + 9450X22 + 12 150X32 + 9870X42 + 12 827X52+16 665X82+  
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+ 20 675X72+20 190X82 > 900 000;  

5022X13 + 7830X23 + 9990Х33 + 7920X43 + 9576X53 + 

+ 13 338X63 + 15 650X73 + 1 5 253X83 > 1 860 000; 

 

12 150X14 + 18 900X24 + 24 300X34 + 19 525X44+23 300X54 > 886 000; 

 

5400X15 + 8505X25 + 10 935X35 + 8724X45 + 10 937X55 + 14 464X68 + 

+ 17 775X75 + 17 419X85 > 480 000; 

 

5535X16 + 8646X26 + 11 070X36 + 9009X46 + 11 693X56 + 15 258X66 +  

+ 18 930X76 + 18 474X86 > 15 000;  
6

2

1

248j

j

X


 ; 
6

4

1

238j

j

X


  

Цільова функція  С =1475 


6

1j
j1X +1980



6

1j
j2X +3370



6

1j
j3X +  

+2000


6

1j
j4X +3520



6

1j
j5X +8570



6

1j
j6X +9740



6

1j
j7X +8590



6

1j
j8X  

За допомогою  симплекса-методу   знаходимо,  що мінімум  

цільової функції досягається при наступних (округлених до цілих 

чисел) значеннях що переймають: Х12 = 132;   Х22 = 11;   Х23 = 238;   

Х38=2;  Х35 = 44; Х41 = 238; Х54 = 39. Інші змінні рівні 0.  

Кінцеві результати рішення задачі зведені в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2  

Результат рішення задачі (приклад 2) 

N 
Марка  

машини 

Кількість машин за видами перевезення Хіj Вартість 

машини, 

Сi, у.о. 
Ґрунт Щебінь Пісок Відсів Шлак 

Камін

ня 

1 КрАЗ 6230 39 8 43 0 0 0 1475 

2 ЗИЛ 131 86 37 90 18 22 0 1980 

3 МАЗ 533603 0 0 0 0 0 0 3370 

4 Ford Cargo 94 51 92 28 33 2 2000 

5 DAF CF 85 31 0 22 0 0 0 3520 

6 Mercedes-Benz  0 0 0 0 0 0 8570 

7 Shacman SX 0 0 0 0 0 0 9740 

8 Iveco Trakker 0 0 0 0 0 0 8590 
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Примітка.   Вартість  парку  за планом 1456020, фактично 1420250. 

В даний час існує багато алгоритмів, що реалізують ідеї 

симплекса-методу й інших методів лінійного програмування, що 

застосовуються при рішенні деяких задач будівельного виробництва. 

Проте обчислювальні труднощі для задач великого обсягу 

залишаються. Це змушує, з одного боку, шукати специфічні 

спрощені алгоритми для окремих класів лінійних задач (транспортні 

задачі, задачі про потік у мережах і ін.), з іншого боку — розробляти 

методи розкладання (декомпозиції) задач великого обсягу на 

сукупність менших задач. Крім того, іноді ефективніше застосувати 

замість кінцевих алгоритмів ті чи інші ітераційні методи, що дають 

за порівняно невелике число кроків задовільне наближене рішення 

задачі. 

Вихідні дані до задачі видаються викладачем. При 

самостійному виконанні завдання (з повідомленням викладача) 

вихідні дані приймаються за таблицею 3.3. 

Таблиця 3.3 

Вихідні дані для рішення задачі 

N 
Марка 

машини 

Річна продуктивність однієї машини Пij,т,  

за видами перевезення j 

Ґрунт Щебінь Пісок Відсів Шлак Каміння 

1 КрАЗ 6230 
20250-50 

+№В*5 

6075-50 

+№В*5 

5022-50 

+№В*5 

12150-50 

+№В*5 

5400-50 

+№В*5 

5535-50 

+№В*5 

2 Ford Cargo 
31590-50 

+№В*5 

9450-50 

+№В*5 

7830-50 

+№В*5 

18900-50 

+№В*5 

8505-50 

+№В*5 

8646-50 

+№В*5 

3 ЗИЛ 131 
40500-50 

+№В*5 

12150-50 

+№В*5 

9990-50 

+№В*5 

24300-50 

+№В*5 

10935-50 

+№В*5 

11070-50 

+№В*5 

4 

МАЗ 

533603 
32875-50 

+№В*5 

9870-50 

+№В*5 

7920-50 

+№В*5 

19525-50 

+№В*5 

8724-50 

+№В*5 

9009-50 

+№В*5 

5 DAF CF 85 
40068-50 

+№В*5 

12827-50 

+№В*5 

9576-50 

+№В*5 

23300-50 

+№В*5 

10937-50 

+№В*5 

11693-50 

+№В*5 

6 

Mercedes-

Benz Actros 
47770-50 

+№В*5 

16665-50 

+№В*5 

13338-50 

+№В*5 0 

14464-50 

+№В*5 

15258-50 

+№В*5 

7 

Shacman 

SX 
58050-50 

+№В*5 

20675-50 

+№В*5 

15650-50 

+№В*5 0 

17775-50 

+№В*5 

18930-50 

+№В*5 

8 

Iveco 

Trakker 
57228-50 

+№В*5 

20190-50 

+№В*5 

15253-50 

+№В*5 0 

17419-50 

+№В*5 

18474-50 

+№В*5 
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Річні об’єми, 

Vj, т 

7820000-

200+№В 

*50 

900000-

200+№В 

*50 

1860000-

200+№В 

*50 

886000-

200+№В 

*50 

480000-

200+№В 

*50 

15000-

200+№В 

*50 



2.3. Транспортна задача лінійного програмування 

Транспортні задачі охоплюють деякі окремі випадки задач 

лінійного програмування. Для їх рішення відомі набагато більш 

прості способи, чим, наприклад, симплекс-метод. 

Хоча назва цих задач і вказує на їхнє первинне призначення, 

вони знаходять широке застосування в найрізноманітніших 

ситуаціях, багато з яких узагалі не зв'язані з перевезеннями вантажів. 

В загальному вигляді транспортна задача формулюється 

наступним чином. 

З заданих пунктів потрібно доставити вантаж споживачам. 

Відома наявність вантажу в кожного постачальника і потреба в 

ньому кожного одержувача, а також відстані між усіма ними (або 

витрати на доставку одиниці вантажу від кожного постачальника 

кожному споживачу). 

Встановити такі обсяги перевезень між усіма пунктами, щоб: 

1) повною мірою задовольнити всіх споживачів,  

2) мінімізувати ті чи інші витрати на транспортування 

(сумарну вартість, загальну кількість тонно-кілометрів і 

т.п.). 

Математична  модель  задачі наступна. 

У 1-м пункті відправлення є Аі одиниць вантажу (і = 1, 2,..., m), 

а j-й одержувач має потребу в кількості одиниць Bj(j = 1, 2, ..., n). 

Витрати на перевезення одиниці вантажу з пункту i у пункт j рівні 

Cij, шукана кількість перевезеного вантажу позначимо Xij. 

Цільова функція задачі 

1 1

f(X)
m n

i j

Cij Xij
 

                              (4.1) 

Обмеження — усі вантажі повинні бути вивезені з пунктів 

відправлення, а потреби одержувачів повинні бути цілком задоволені 

— можна записати так: 

1

1

n

j

m

i

Xij Ai

Xij Bi






 










                                       (4.2) 

Звичайно припускають також, що 
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1 1

m n

i j

Ai Bj
 

                                                (4.3) 

тобто що сумарна кількість вантажу, що є у відправників, 

дорівнює загальній потребі одержувачів (у цьому випадку 

транспортну задачу називають закритою), Якщо сумарна потреба 

перевищує загальну можливість постачальників, застосовується 

відкрита модель транспортної задачі (така ситуація зустрічається в 

задачах розміщення виробництва, коли потрібно з ряду можливих 

варіантів вибрати пункти розміщення і потужності майбутніх 

підприємств). При цьому надлишкова потреба зв'язується з так 

званим «фіктивним споживачем». Задача, у якій беруть участь не 

тільки постачальники і споживачі, але і проміжні пункти (наприклад, 

склади), називається багатоетапною. 

Як і в загальній задачі лінійного програмування, при рішенні 

транспортної задачі застосовують різні класи методів. Один з цих 

класів — методи наближення допустимими планами (зокрема, 

метод потенціалів, називаний також модифікованим розподільним 

методом). 

Ці методи характеризуються тим, що спочатку складають 

допустимий план перевезень, що передбачає повне задоволення всіх 

будівництв і повне використання можливостей постачальників 

даного виду чи матеріалів конструкцій (заводів або складів). 

Такий первинний план, як правило, не є оптимальним. Тому 

його послідовно поліпшують, причому за допомогою кінцевого 

числа наближень може бути досягнутий точний оптимум, тобто 

знайдений такий план перевезень, якому відповідають мінімальні 

сумарні транспортні витрати. 

Інший клас методів рішення транспортних задач лінійного 

програмування — це методи наближення умовно-оптимальними 

планами (метод диференціальних рент, угорський метод і ін.), що 

відрізняються від вже описаних тем, що із самого початку 

складається деякий оптимальний план перевезень, за яким попит 

будівництв, однак, не задовольняється цілком. Далі, залучаючи 

додаткових, менш вигідних постачальників, послідовно переходять 

до повного задоволення потреби всіх будівництв. 

Можливий і інший шлях, коли попит будівництв із самого 

початку задовольняється цілком, але не дотримуються можливості 
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постачальників даного виду матеріалів. Потім поступово переходять 

від кращих по показниках постачальників до гіршого з врахуванням 

їх виробничих можливостей. 

В обох випадках після кінцевого числа кроків приходимо до 

допустимого плану (тобто плану, що забезпечує задоволення попиту 

всіх будівництв і дотримання можливостей усіх постачальників), що 

у той же час виявляється й оптимальним при заданих обмеженнях. 

Обидва охарактеризованих класи методів являють собою не що 

інше, як спрощені варіанти відповідно двох основних методів 

рішення загальної задачі лінійного програмування — послідовного 

поліпшення плану (симплекса-методу) і послідовного скорочення 

нев'язань. 

В даний час алгоритми рішення транспортних задач лінійного 

програмування розроблені для комп’ютерів і з успіхом 

застосовуються в будівельній практиці. При невеликій кількості 

відправників і одержувачів вантажів цілком можлива реалізація цих 

алгоритмів вручну. 

Розглянемо конкретний приклад використання моделей 

транспортних задач як елементів більш складних задач будівельного 

виробництва. 

Приклад 3. Розміщення бетонних заводів. 

Мета рішення розглянутої задачі — з безлічі припустимих 

варіантів розвитку і розміщення стаціонарних і мобільних бетонних 

заводів (БЗ) відшукати оптимальні, визначальні пункти будівництва 

(реконструкції, розширення) стаціонарних БЗ і розподіл по роках 

пунктів дислокації мобільних БЗ. Одночасно повинні бути 

встановлені обсяги виробництва бетонної суміші по кожному 

стаціонарному і мобільному заводу, пункти й обсяги постачань 

складових на кожен БЗ, а також такі зв'язки заводів з 

постачальниками сировини і споживачами бетонної суміші, при яких 

потреба кожного будівництва в бетонній суміші задовольнялася б 

цілком, з мінімальними транспортно-виробничими і капітальними 

витратами. 

Критерієм оптимальності прийняті приведені витрати на 

транспортування складових бетону, виробництво бетонної суміші і її 

доставку споживачам. Встановлено обмеження, що визначають 

припустиму відстань транспортування товарних бетонних сумішей, 

обсяги їхнього споживання, доцільні відстані транспортування сухих 
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бетонних сумішей та ін. 

Схема   рішення задачі така. 

1) здійснюється пошук оптимального плану розвитку 

розміщення БЗ окремо для кожного року планованого періоду. 

2) оптимізується план розвитку і розміщення БЗ для 

всього планованого періоду по роках, починаючи з 

передостаннього.  Оптимальний план останнього року періоду 

запозичається з першого кроку  рішення. При цьому не 

використовується можливість переміщення мобільних БЗ.  

3) враховується здатність мобільних БЗ переміщуватись 

в короткий термін у райони з підвищеним попитом на бетонну 

суміш. 

Розглянемо математичну модель задачі. 

Відомі. 

t (t = 1, 2, ..., Т) — рік розглянутого періоду; 

k (k = 1, 2 ..., L) — номер пункту постачання сировини; 

h (h = 1, 2, 3, 4) — номер складової бетонної суміші: цементу, 

щебеню, піску і води; 

i (i = 1, 2, … , m) — можливі пункти розміщення БЗ; 

j (j = 1, 2, . . . , n) —пункти споживання бетонної суміші;  

n + 1 — фіктивний пункт споживання; 

S (S= 1; 2) — види бетонної суміші (1—товарна, 2 — суха); 

R (R = 1, 2, . . . , Rk) — варіанти БЗ по потужності; 

AiRSt —потужність стаціонарного БЗ у i-м пункті при варіанті 

R по випуску продукції виду S; 

Aφi
RSt—потужність мобільного БЗ, що передислокован з 

пункту φ в пункт i, при цьому φ, i = 1, 2, ... , m; φ≠i; 

Bj
St  — обсяг споживання бетонної суміші виду S у j-м пункті 

в t-м році; 

Ak
h — потужність постачальника, розташованого в пункті і, 

склової бетону виду h; 

λhS — перевідний коефіцієнт, що позначає питому вагу 

складової виду h при виробництві бетонної суміші виду S; 

Tkit
h — питомі витрати  на доставку  одиниці   складової  виду 

h з пункта k у пункт і у t -му році; 

Tkit
h — питомі транспортні витрати на доставку бетонної 

суміші виду S з пункта і у пункт j у t-му році; 
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Сit
RS — питомі приведені   витрати  на готування одиниці 

бетонної суміші на стаціонарному БЗ і Еit
RS — на мобільному з 

урахуванням його передислокації з пункту φ у пункт і у t -му році; 

Пit — ліквідаційне сальдо у випадку ліквідації діючого БЗ в 

пункті і у t -му році; 

Еt — економічний ефект від різночасного введення в 

експлуатацію потужних і стаціонарних БЗ у 1-му році. 

Потрібно знайти: 

Xijt
S— кількість  одиниць  бетонної суміші  виду S, що 

вивозиться з пункту i в пункт j у t -му році; 

Ykit
h — кількість  одиниць  складової виду h, що   вивозиться 

з  пункту k в пункт і у t -му році; 

Zi
Rt —цілочисельну змінну, рівну 1, якщо вибираємо в пункті 

і стаціонарний БЗ варіанта R, і 0 — у іншому випадку; 

Zφi
Rt — цілочисельну змінну, рівну 1, якщо вибираємо 

мобільний БЗ, що у t-му році переміщається з пункту φ у пункт i, і 0 

— у іншому випадку. 

Цільова функція задачі: 

4 2

1 1 1 1 1 1

2

1 1 1 1

2

, 1 1 1 1

min

i m m n
h h S S

kit kit ijt ijt

k i h i j S
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          (4.4) 

Обмеження: потреба  кожного  пункту  повинна  бути  

задоволена (j= 1, 2, … , n+1), чи 
2

1 1

m
S St

ijt j

i S

X B
 

                                           (4.5) 

повинний виконуватися баланс виробництва і споживання, тобто 
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1 2 2

1 1 1 1 , 1 1 1

n m Rk m Rk
S RSt Rt RSt Rt

ijt i i i i

i i R S i R S
i

X A Z A Z 





      


      (4.6) 

кількість сировини виду h, що доставляється в пункт i (при 

виборі стаціонарного БЗ) чи j (при виборі мобільного) повинна 

дорівнювати потребі в ній в цьому пункті, тобто 
2 2

1 1 1 1 1

L Rk Rk
h RSt Rt hS RSt Rt hS

kit i i i i

k R S R S

Y A Z A Z  
    

           (4.7) 

Якщо за одиницю бетонної суміші прийняти 1 т, то для цементу 

λ(1) = 0,13; для щебеню λ(2) = 0,522; для піску λ(3) = 0,261; для води λ(4) 

= 0,087 (за умови, що γбетону= 2,3 т/м3); 

кількість сировини, що вивозиться, з пункту k не може бути 

більше потужності постачальника в цьому пункті, що можна 

записати в такому виді: 

1

m
h h

kit k

i

Y A


                                   (4.8) 

перевезення бетону виду S = 1 повинні здійснюватися з пунктів 

безлічі Мj
S, розташованих у межах технологічно припустимої 

дальності перевезення, чи 

S
j

n
S St

ijt j

i M

X B


                              (4.9) 

вибір варіанта БЗ повинний бути однозначним: 

1

1

1;

1

Rk
Rt

i

R

Rk
Rt

i

R

Z
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                               (4.10) 

змінні не можуть бути негативними, тобто 

0; 0S h

ijt kitX Y   

допускається неповне використання потужностей БЗ в 

оптимальному плані реальними споживачами: 

, 1,0 S опт RSt опт Rt RSt опт Rt

i n t i i i iX A Z A Z        

де α — коефіцієнт використання потужності. 



 27 

При необхідності в модель можуть бути внесені додаткові 

умови по обов'язковому використанню діючих і нових стаціонарних 

БЗ у кожному періоді часу, по будівництву ділянок доріг, обліку 

обмежень по наявних капітальних вкладеннях, мобільним БЗ, що є в 

наявності і т.д. 

Динамічний фактор враховується шляхом рішення ряду 

статичних задач для окремих періодів часу і складанням 

«маршрутів» руху мобільних БЗ. 

У зв'язку з необхідністю врахування на першому кроці 

чотирьох невзаємозамінних видів сировини алгоритм 

диференціальних рент, за допомогою якого в даному випадку 

вирішується транспортна задача лінійного програмування, 

доповнений процедурою, що приводить у відповідність за 

допомогою коефіцієнтів λhS обсяги постачань сировини обсягам 

виробництва бетонної суміші на кожному кроці розрахунку. 
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Рис. 2.2. Вихідні дані для задачі 3 (розміщення заводів та 

споживачів) 

Вихідні дані до задачі 3: 

BjSt Річна потреба в бетоні на відповідному обєкті, м3/рік 

AiRSt Річна продуктивність відповідного заводу, м3/рік 

СitRS Вартість бетону на даному заводі, грн/м3 

 

обєкт BjSt 

1 25000+№В *50 

2 1250+№В *40 

3 14000+№В *50 
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4 8000+№В *30 

5 10000+№В *20 

6 16000+№В *50 

 

  Рівне Здолбунів Костопіль Гоща Корець Березне 

AiRSt 

15000+ 

№В*50 

20000+ 

+№В *50 26000 

3000

0 24600 25800 

СitRS 130 122 135 160 110+№В 140 
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