
1. Код. ФП. 03. 
2. Назва. Дослідження операцій в транспортних системах. 
3. Тип. Нормативна. 
4. Рівень вищої освіти. 1. 
5. Рік навчання. 3. 
6. Семестр. 5. 
7. Кількість кредитів ЄКТС.5. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кучер О.О., ст. викладач. 
9. Результати навчання: Засвоєння методів побудови і аналізу моделей функціонування 
транспортних систем; отримання кількісних значень показників для оцінки ефективності 
транспортних операцій із застосуванням математичного інструментарію дослідження 
операцій; теорії масового обслуговування; методів сітьового планування загальну методологію 
дослідження операцій; володіння методами удосконалення організаційно-технічних систем. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи.  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до фаху»,«Вища 
математика», «Комп’ютерна техніка та програмування», «Теорія ймовірності і математична 
статистика»,  «Основи теорій систем і управління», та інші дисципліни, що безпосередньо 
формують компетенції фахівця відповідної спеціальності. 
12. Зміст: Основні поняття і визначення дослідження операцій. Методологія дослідження 
операцій. Поняття про математичні моделі. Вирішення задач дослідження операцій методами 
лінійного програмування. Побудова математичної моделі. Задачі дослідження операцій 
транспортного типу. Методи та задачі цілочисельного програмування. Задачі динамічного 
програмування. Моделі управління запасами. Одноканальна система масового обслуговування з 
відмовами. Багатоканальна система масового обслуговування з відмовами. Системи масового 
обслуговування з очікуванням та обмеженням на довжину черги. Системи масового 
обслуговування з очікуванням. Замкнуті системи масового обслуговування. Спеціалізовані 
системи масового обслуговування з пуассонівським розподілом. Методи сітьового планування. 
Ігрові задачі дослідження операцій. Моделі оновлення парку транспортних засобів. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Бредюк В. І. Дослідження операцій. Приклади і задачі: Навч. посібн. - Рівне: НУВГП, 2009. – 
270 с. 
2. Бредюк В. І. Дослідження операцій. Теоретичні засади: Навч. посібн. - Рівне: НУВГП, 2009. – 
268 с. 
3. Таха Х.А. Введение в исследование операций (пер. с англ. Минько А.А.) Изд. 7-е. – М.: 
„Вильямс”, 2005. – 912 с. 
4. Лабскер Л.Г. Бабешко Л.О. Теория массово гообслуживания в экономической сфере, М.: Банки 
и биржи. ЮНИТИ, 1998. - 319 с. 
5. Катренко А.В. Дослідження операцій: Подручник / За наук. ред. В.В. Пасічника. - 2-ге вид., 
випр. та доп. - Львів: Магнолия, 2007. – 480 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 30 год. лекцій, 30 год. 
практичних занять, 90 год. самостійної роботи. Разом -150 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 
мультимедійних засобів.  
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
- поточний контроль (60 балів): тестування, опитування; 
- підсумковий контроль (40 балів) -  іспит тестовий в кінці семестру. 
16. Мова навчання. Українська. 
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1. Index: ФП.03 

2.Tittle: Probes of operations in transport systems. 

3. Type: Normative. 

4. The level of higher education. 1.  

5. Academic year. 3. 

6. Semester. 5. 

7. The number of credits. 6. 

8.Name of lecturer, academic degree, position. О.О. Kucher, senior teacher. 

9. Сontent: Basic concepts and definitions of operations research. The methodology of operations 

research. The concept of mathematical models. Solving problems of operations research methods of 

linear programming. Problems operations research vehicle type. Methods and integer programming 

problem. Problems of dynamic programming. Models inventory management. Single-channel queuing 

system with vidmovamy.Bahatokanalna queuing system with failures. Queuing System with expectations 

and restrictions on the length of the queue. Queuing system with ochikuvannyam.Systemy queuing with 

expectations. Closed queuing system. Specialized queuing system with Poisson rozpodilom.Metody 

network planning. Gaming research tasks operatsiy.Modeli renewal of vehicles. 

10. Language of studies. Ukrainian. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


