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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. інформатики і комп'ютерних технологій;  

2. прикладного програмування;  

3. загальної психології і психології праці,  

4. теорії ймовірностей,  

5. математичного аналізу; 

6. мікроекономіки. 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Прийняття рішень та інтелектуальні системи. 

2. Автоматизовані системи організаційного управління. 

3. Комп'ютерні технології в навчальному процесі. 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 знати зміст дослідження операцій як науки та мати уявлення про його місце в сучасному 

суспільстві; 

 знати класифікацію економіко-математичних моделей та їх зв’язок з задачами дослідження 

операцій; 

 мати загальні уявлення про структуру комп’ютерних технологій рішення задач дослідження 

операцій; 

  знати можливості процесора Excel для обробки та аналізу техніко – економічних даних та 

даних навчального процесу і вміти їх застосовувати;  

  знати можливості СУБД Access для зберження та обробки техніко – економічних даних та 

даних навчального процесу і вміти їх застосовувати;  

  мати загальні уявлення про змістовну постановку задачі статистичної обробки та аналізу 

техніко-економічних даних та даних навчального процесу;  

  мати загальні уявлення про статистичну обробку та аналіз техніко-економічних даних та 

даних навчального процесу засобами Excel;  

  мати загальні уявлення про змістовну постановку задачі регресійного аналізу техніко-

економічних даних; 

 мати загальні уявлення про виконання кореляційного та регресійного аналізи техніко 

економічних даних засобами Excel;  

 мати загальні уявлення про змістовну та математичну постановку задачі оптимізації 

параметрів виробничої ситуації; 

  знати як за постановкою задачі визначити та вибрати клас методів рішення;  

  знати як зводити виробничі задачі планування до задач лінійного програмування;  

  знати як вирішувати виробничі задачі планування при допомозі стандартних програм 

лінійного програмування;  

  знати як вирішувати задачі лінійного програмування засобами Excel. 

 

Вміти: 

 На основе знаний высшей и прикладной математики, основ экономических теорий 

формализовать производственно-экономическую или учебную ситуацию как задачу 

исследования операций и построить еѐ операционную модель  

 На основе знаний численных методов, умений программировать и решать задачи 

дискретного программирования выбрать метод решения операционной модели, получить 

численное решение контрольного примера и интерпретировать результаты  

 Используя методы и средства сбора производственной, хояйственной, финансовой или 

учебной информации, организовать сбор исходной информации для операционной модели, 

описывающей конкретную ситуацию  

 Используя результаты операционного исследования, внести изменения в документацию, 

режимы, распорядок, инструкции и т.п., связанные с рекомендациями этого исследования  



 Используя исходную информацию для операционной модели, описывающей конкретную 

ситуацию, и компьютерные средства, сформировать входную информацию модели, получить 

численное решение задачи для конкретной ситуации и интерпретировать результаты 

 Используя операционную модель и компьютерные средства, осуществлять путѐм 

моделирования выбор рациональных параметров конкретной производственной или учебной 

ситуации  

 На основе анализа факторов, характеризующих  конкретную производственно- 

экономическую или учебную ситуацию, определить для неѐ возможный класс моделей: 

распределения ресурсов, управления запасами, массового обслуживания, расписания, 

назначений и т.п.  

 На основе знаний требований к описанию производственно-экономической или учебной 

ситуации организовать операционное исследование для конкретных условий  

 на основі опису конкретної виробничої ситуації та використовуючи знання про загальну 

структуру комп’ютерних технологій вибрати варіант технологічного процесу для конкретної 

виробничої ситуації; 

 використовуючи знання про представлення техніко-економічної інформації часовими та 

динамічними рядами, знання про методи зглажування рядів, про форми представлення рядів, 

уміння розраховувати моменти випадкової величини, вміти побудувати гістограму, 

емпіричну та теоретичну криві розподілу та вміти їх використовувати в прикладних задачах 

оброблення статистичних даних; 

 використовуючи знання змісту та процедур виконання регресійного та кореляційного 

аналізів, навички програмування та можливості Excel, виконати регресійний та кореляційний 

аналізи техніко-економічних даних та даних навчального процесу вручну, при допомозі 

самостійно розроблених програм та при допомозі Excel; 

 використовуючи знання про структуру зміствної та математичної постановок задачі, на базі 

даних реальної виробничої або навчальної ситуації виконати постановку задачі оптимізації 

параметрів виробничої або навчальної ситуації; 

 використовуючи поняття цільової функції, рівняння зв’язків, області допустимих рішень, на 

базі знань про структуру задач лінійного програмування звести виробничу задачу 

планування до задачі лінійного програмування, обрати метод її рішення, отримати 

комп’ютерне рішення та зробити інтерпретацію результатів; 

 використовуючи знання про задачі дослідження операцій, навичок моделювання виробничих 

ситуацій, навичок формування цільової функції та рівнянь зв’язку побудувати конкретні 

моделі як різновидності задач дослідження операцій, в тому числі як транспортну модель, 

модель розподілення ресурсів, модель призначень, модель розкрою, модель сумішей та ін.; 

 використовуючи навички роботи з Excel та уміння зводити конкретні виробничі ситуації до 

задач лінійного програмування, вміти вирішувати моделі цих ситуацій з допомогою Excel як 

задачі лінійного програмування; 

 на базі уявлень про моделювання конфліктних ситуацій, використовуючи знання ігрових 

моделей та навичок програмування, вміти зводити конкретну виробничу ситуацію до ігрової 

моделі та отримувати її рішення з використанням самостійно розробленої програми пошуку 

сідлової точки. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Предмет та задачі дисципліни. 

 Моделі і моделювання. 

 Різновиди задач дослідження операцій і підходів до їх рішень. 

 Аналіз динамічних рядів. 

Модуль 2 

 Регресійний та кореляційний аналіз у економіці та навчанні. 

 Задачі дослідження операцій, що зводяться до задач лінійного програмування. 

Модуль 3 

 Задачі масового обслуговування. 

 Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях на основі ігрових моделей. 
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