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ПЕРЕДМОВА 
 

Монографія виконана в результаті роботи над лекційними матеріалами 
з курсу «Дослідження операцій», який автор протягом багатьох років 
читає для студентів спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття 
рішень» у Чорноморському державному університеті (ЧДУ) ім. Петра 
Могили м. Миколаєва. У монографію включені також основні положення 
теорії однозначних нечітких систем – за узгодженням з її автором 
Турти М.В., Національний університет кораблебудування ім. Макарова 
м. Миколаєва. Це дозволило висвітлити сучасні методи нечіткого 
математичного програмування задач прийняття рішень при значному 
спрощенні розрахунків у порівнянні з класичними нечіткими системами, в 
основі яких лежить теорія, розроблена каліфорнійським професором Л. Заде. 
У монографії дещо розширено розглянуті питання розгляду процесів у 

надсистемі, збагачення підприємця в часі та місця задач дослідження 
операцій (поряд з іншими методами й теоріями) у системному аналізі з 
точки зору підкреслення обов’язковості їх застосування у вигляді пакета 
прикладних програм у сучасних автоматизованих системах управління 
(АСУ, АСУП, САПР, СППР). 
Основний напрям матеріалу – спрощення розрахунків та їх більше 

пристосування до виконання на ЕОМ. Зроблені розрахунки на конкретних 
прикладах дають змогу використовувати монографію для самостійного 
вивчення розглянутих питань. 
До введених матеріалів належать деякі нові та методично перероблені 

старі розробки автора: 
1. Загальний розгляд надсистеми з точки зору впливу політичних, 

економічних, фінансових та ринкових процесів на прийняття рішень 
щодо виробництва товарів на підприємстві. 

2. Метод максимального збагачення підприємця в часі із застосуванням 
дробово-лінійного програмування. 

3. Мережні задачі: упорядкування нумерації вершин орієнтованої 
мережі; визначення максимального потоку та мінімального шляху в 
орієнтованій та неорієнтованій мережах. 

4. Ітераційні методи оптимізації лінійних та нелінійних задач 
математичного програмування (у співавторстві). 

5. Дискретні ітераційні методи оптимізації лінійних та нелінійних 
задач математичного програмування. 

6. Задачі: визначення виробничого циклу, призначення, рюкзака, 
розподілу обмежених ресурсів, комівояжера. 
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7. Запропонована удосконалена модель Леонтьєва міжгалузевого 
балансу, яка дозволяє урахувати власні постійні та змінні витрати 
галузей – на амортизацію, зарплату, напівфабрикати тощо. 
Автор висловлює подяку студентам ЧДУ за допомогу в перевірці і 

співставленні результатів розрахунків. 


