
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  ПП 6; 
2. Назва: Дослідження операцій ; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський ;  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Бредюк В.І., к.т.н, доцент 

кафедри економічної кібернетики; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• на основі глибокого, докладного вивчення конкретної реальної ситуації управління 

виконувати вичерпну змістовну постанову задачі дослідження операцій;  

• для змістовної постановки задачі визначати відповідний тип задачі дослідження операцій; 

•  вибирати математичний метод реалізації математичної моделі і отримувати розв’язок 

задачі оптимізації с застосуванням сучасного програмного забезпечення;  

• виконувати аналіз отриманого розв’язку з метою обґрунтування і вибору оптимального 

управлінського рішення.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  Вища математика,  

Економіко-математичні методи і моделі. 

12. Зміст курсу: (перелік тем) Предмет і задачі дисципліни, Задачі та моделі оптимального 

розподілу ресурсів Задачі оптимізації на мережах, Задачі сіткового планування та управління, 

Задачі управління запасами, Задачі масового обслуговування, Задачі упорядкування та координації, 

Задачі заміни обладнання, Задачі в умовах невизначеності та конфлікту.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бредюк В.І.  Дослідження операцій. Теоретичні засади: навч. посібник. / В.І. Бредюк.  -  Рівне : 

НУВГП, 2009. – 268 с.  

2. Бредюк В.І. Дослідження операцій. Приклади і задачі: навч. посібник. / В.І. Бредюк. -  Рівне : 

НУВГП, 2009. – 270 с.  

3. Исследование операций в экономике. / Кремер Н.Ш. и др. – М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 

407 с. 

4. Катренко А.В. Дослідження операцій: підручник. / А.В. Катренко. – Львів: „Магнолія Плюс”, 

2005.-549с. 

5. Таха Х.А. Введение в исследование операций. / Хемди Таха. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2001.- 912 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 30 год. практичні заняття, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий  в кінці 6 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, захист лабораторних робіт, захист 

індивідуального завдання. 

16. Мова викладання:  українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    П.М. Грицюк, д.е.н., професор 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PP 6; 

2. Title: Operations Research; 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: Bachelor; 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 2; 

6. Semester when studying discipline: 4; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Bredyuk VI, Ph.D., associate 

professor of the Department of Economic Cybernetics; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 
• on the basis of a deep, detailed study of a specific real-life management situation, to carry out an 

exhaustive, meaningful resolution of the task of the study of operations; 

• for a meaningful statement of the task to determine the appropriate type of task of the study operations; 

• choose a mathematical method for implementing a mathematical model and obtain a solution to the 

problem of optimization with the use of modern software; 

• To analyze the obtained solution in order to substantiate and select the optimal management solution. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher Mathematics, Economics and 

Mathematical Methods and Models. 

12. Contents of the course: (list of topics) Subject and tasks of discipline, Problems and models of optimal 

allocation of resources Optimization problems on networks, Tasks of network planning and management, 

Tasks of inventory management, Tasks of mass service, Tasks of ordering and coordination, Tasks of 

equipment replacement, Tasks in conditions of uncertainty and conflict. 

13. Recommended editions: 
1. Бредюк В.І.  Дослідження операцій. Теоретичні засади: навч. посібник. / В.І. Бредюк.  -  Рівне : 

НУВГП, 2009. – 268 с.  

2. Бредюк В.І. Дослідження операцій. Приклади і задачі: навч. посібник. / В.І. Бредюк. -  Рівне : 

НУВГП, 2009. – 270 с.  

3. Исследование операций в экономике. / Кремер Н.Ш. и др. – М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 

407 с. 

4. Катренко А.В. Дослідження операцій: підручник. / А.В. Катренко. – Львів: „Магнолія Плюс”, 

2005.-549с. 

5. Таха Х.А. Введение в исследование операций. / Хемди Таха. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2001.- 912 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
32 years lectures, 30 hours. practical lessons 118 hours independent work. Together - 180. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 

tasks, use of multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

   Final test (40 points): test exam at the end of the 6th semester. 

   Current control (60 points): testing, survey, defense of laboratory work, protection of individual tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department  P.M.  Grytsuk, Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


