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Форма проведення     комбінована 
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Перелік тем, які виносяться на екзамен: 
 

Задачі лінійного програмування 
1. Поняття операції та її ефективності. 
2. Детерміновані аналітичні моделі операцій.  
3. Математичні моделі операцій з урахуванням невизначеності.  
4. Основні класи оптимізаційних задач. 
5. Етапи дослідження операцій. 
6. Задача лінійного програмування.  
7. Математична модель задачі лінійного програмування 
8. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування. 
9. Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування. 
10. Приведення стандартної задачі лінійного програмування до канонічної форми. 
11. Методи пошуку початкового базисного розв’язку. 
12. Ідея та алгоритм симплекс-методу розв’язування задач лінійного програмування.  
13. Двоїста задача лінійного програмування. 
14. Основні теореми двоїстості. 
15. Двоїстий симплекс-метод. 
16. Постановка задачі цілочисельного лінійного програмування. 
17. Геометричний метод розв’язування задачі цілочисельного програмування.  
18. Методи відтинань, метод Гоморі,  
19. Комбінаторні методи. Метод гілок та меж. 
20. Збалансована модель транспортної задачі лінійного програмування.  
21. Методи пошуку початкового опорного плану. 
22. Пошук оптимального плану транспортної задачі лінійного програмування методом 

потенціалів. 
Оптимізаційні задачі на мережах 

23. Застосування теорії графів до моделювання систем.  
24. Планування та управління в мережах.  
25. Проектування комплексів робіт за допомогою мереж.  
26. Мінімізація мережі за алгоритмом Пріма.  
27. Задача про мінімальний шлях. Алгоритм Дейкстри.  
28. Задача про мінімальний шлях. Алгоритм Беллмана–Мура.  
29. Поняття потоку на мережі. 
30. Задача про максимальний потік. 
31. Алгоритм Форда-Фалкерсона знаходження максимального потоку в мережі. 
32. Мережева модель комплексу операцій та правила її побудови. 
33. Мережеве планування і управління. 



34. Структурне планування. 
35. Задача календарного планування. 
36. Критичні роботи та критичний шлях.  
37. Визначення резервів часу некритичних робіт. 
38. Алгоритм Беллмана–Калаба знаходження критичного шляху в мережі. 
39. Постановка задачі динамічного програмування. 
40. Принцип оптимальності та рівняння Беллмана. 
41. Методи розв’язування задач динамічного програмування 
42. Класифікація методів динамічного програмування. 
43. Алгоритм прямого прогону та зворотного прогону. 
44. Алгоритм побудови найкоротшого маршруту в мережі методом динамічного 

програмування.  
45. Прикладні моделі задач динамічного програмування. 

Застосування методів дослідження операцій до теорії прийняття рішень 
46. Математична модель прийняття рішень за умов визначеності.  
47. Прийняття рішень в умовах визначеності методом аналізу ієрархій. 
48. Прийняття рішень в умовах визначеності методом парних порівнянь. 
49. Математична модель прийняття рішень за умов невизначеності і ризику.  
50. Критерій недостатніх обґрунтувань Лапласа.  
51. Максимінний критерій Вальда.  
52. Критерій мінімаксного ризику Севіджа.  
53. Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца.  
54. Теоретико-ігрові методи прийняття рішень в умовах конфлікту. 
55. Поняття матричної гри. 
56. Розв’язування матричних ігор в чистих стратегіях. 
57. Розв’язування матричної гри (2х2).  
58. Розв’язування матричних ігор в змішаних стратегіях 
59. Графічне розв’язування матричних ігор в змішаних стратегіях графічним методом. 
60. Розв’язування матричних ігор в змішаних стратегіях методами лінійного 

програмування. 
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