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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Моделювання соціально-економічних процесів» 

містить розділи, які необхідні для дослідження особливостей соціально-

економічних систем, практичного засвоєння засобів моделювання та 

прогнозування їх динаміки, формування необхідних професійних навичок. 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Моделювання соціально-

економічних процесів» – ознайомити студентів з методами побудови та 

дослідження математичних моделей соціально-економічних процесів із 

застосуванням методів оптимізації та дослідження операцій, математичного 

аналізу, чисельних методів і засобів комп’ютерної математики.  

Студент повинен знати: основні напрями розвитку та методи 

моделювання процесів у соціально-економічних системах, особливості їх 

застосування під час формулювання та розв’язання науково-технічних і 

соціально-економічних задач. 

Студент повинен уміти: користуватись методологією моделювання та 

прогнозування процесів під час дослідження соціально-економічних систем або 

процесів і комп’ютерній реалізації їх математичних моделей. 

 Під час вивчення навчальної дисципліни «Моделювання соціально-

еконмічних процесів» студенти виконують практичні роботи. Кожна практична 

робота починається коротким описом теоретичного матеріалу. Далі подано 

задачу, що ілюструє матеріал теми практичної роботи з детальним викладанням 

алгоритму її розв’язання. Також подано перелік задач, необхідних для 

розв’язання на практичному занятті. 

 У кінці практичної роботи студенти мають відповісти на контрольні 

питання, які запропоновані у методичних вказівках. У кінці методичних 

вказівок наведено список літератури, якої достатньо для того, щоб відповісти 

на усі запропоновані питання та розв’язати приклади. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Побудова та розрахунок сіткових графіків 

Мета: навчитися будувати сіткові графіки та знаходити критичний шлях. 

Короткі теоретичні відомості 

Правила побудови сіткових графіків: 

 завершальна подія лише одна; 

 вихідна подія лише одна; 

 будь-які дві події мають бути безпосередньо повязані не більше ніж 

однією роботою-стрілкою. Якщо дві події пов’язані більше ніж однією 

роботою, рекомендується ввести додаткову подію та фіктивну роботу; 

 у мережі не повинно бути замкнених циклів; 

 якщо для виконання однієї з робіт необхідно отримати результати всіх 

робіт, які входять до попередньої для неї події, а для іншої роботи достатньо 

отримати результат декількох із цих робіт, то необхідно ввести додаткову 

подію, що відображає результати тільки цих останніх робіт, і фіктивну роботу, 

що пов’язує нову подію з попередньою. 

Розглянемо основні часові параметри сіткових графіків. 

Позначимо t(i, j) – тривалість роботи з початковою подією і та кінцевою 

подією j. 

Ранній строк здійснення події і: tp(i) = max{tp(i) + t(i, j)}. 

Пізній строк здійснення події і: tn(i) = min{tn(i) – t(i, j)}. 

Резерв події: R(i) = tn(i) – tp(i). 

Для розрахунків сіткового графіка кожне коло, що зображує подію, ділять 

діаметрами на чотири сектори (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Графічне зображення події 
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Розрахунок сіткової моделі починають із часових параметрів подій:  

 tрп(i, j) = tp(i) – ранній строк початку роботи (i, j); 

 tрз(i, j) = tp(i) + t(i, j) – ранній строк закінчення роботи (i, j); 

 tпп(i, j) = tn(j) – t(i, j) – пізній строк початку роботи (i, j); 

 tпз(i, j) = tn(j) – пізній строк закінчення роботи (i, j). 

Повний резерв часу Rn(i, j) роботи (i, j) – максимальний запас часу, на 

який можна затримати початок роботи або збільшити її тривалість за умови, що 

весь комплекс робіт буде закінчено у критичний строк. 

Повний резерв часу розраховується за формулою: 

Rn(i, j) = tn(j) – tp(i) – t(i, j) = tпз(i, j) – tрз(i, j). 

Вільний резерв часу Rв(i, j) роботи (i, j) – максимальний запас часу, на 

який можна відтермінувати або (якщо вона почалась у свій ранній строк) 

збільшити її тривалість за умови, що не порушуються ранні строки всіх 

наступних робіт. 

Вільний резерв часу розраховується за формулою: 

Rв(i, j) = tp(j) – tp(i) – t(i, j) = tp(j) – tрз(i, j). 

Шлях – послідовність робіт у сітковому графіку, у якій скінченна подія 

однієї роботи збігається з початковою подією у наступній за нею роботі. 

Повний шлях – це шлях від вихідної до заключної події.  

Критичний шлях – максимальний за тривалістю шлях. Роботи, що лежать 

на критичному шляху, називають критичним. 

Критичні роботи, як і критичні події, мають нульові вільні та повні 

резерви. 

Завдання до теми 

Задача 1.1. Розглянемо сітку проекту, подану в табл. 1.1. Необхідно 

знайти критичний шлях. Скільки часу необхідно для завершення проекту? Чи 

можливо відкласти виконання роботи D без відтермінування завершення 

проекту в цілому? На скільки тижнів можна відкласти виконання роботи С без 

відтермінування завершення проекту в цілому? 
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Таблиця 1.1 – Вихідні дані до задачі 1.1 

Робота Безпосередній посередник 
Тривалість роботи, 

тижн. 

А - 5 

B - 3 

C A 7 

D A 6 

E B 7 

F D, E 3 

G D, E 10 

H C, F 8 

 

Розв’язання. Рисуємо сітковий графік (рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Вихідний сітковий графік 

 

І етап. Для обчислення tp(i) переміщуємось уздовж сіткового графіка від 

вихідної події 1 до заключної події 6. 

tp(1) = 0. 

Подія 2 містить одну роботу: tp(2) = tp(1) + t(1, 2) = 5. 

Аналогічно tp(3) = tp(2) + tp(1, 3) = 3. 

Подія 4 містить дві роботи: 

1) tp(4) = max{tp(2) + t(2, 4), tp(3) + t(3, 4)} = max{11, 10} = 11; 

2) tp(5) = max{tp(2) + t(2, 5), tp(4) + t(4, 5)} = max{12, 14} = 14; 

3) tp(6) = max{tp(4) + t(4, 6), tp(5) + t(5, 6)} = max{21, 22} = 22. 

Отже, тривалість критичниого шляху дорівнює 22 тижні (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Сітковий графік з розрахунками ранніх строків здійснення 

подій 

 

ІІ етап. Для обчислення tn(i) переміщуємось уздовж сіткового графіка від 

заключної події 6 до вихідної події 1. 

tn(6) = tp(6) = 22. 

Далі розглядаємо безпосередньо попередню подію 5, із якої випливає 

тільки одна робота (5, 6): tn(5) = tn(6) – t(5, 6) = 14. 

Із події 4 випливають дві роботи (4, 5) і (4, 6). Тому визначаємо tn(4) у 

кожній із цих робіт: 

1) tn(4) = min{tn(5) – t(4, 5), tn(6) – t(4, 6)} = min{11, 12} = 11; 

2) tn(3) = tn(4) – tn(3, 4) = 4; 

3) tn(2) = min{tn(5) – t(2, 5), tn(4) – t(2, 4)} = min{7, 5} = 5; 

4) tn(1) = min{tn(2) – t(1, 2), tn(3) – t(1, 3)} = min{0, 1} = 0. 

 

Рисунок 1.4 – Сітковий графік з розрахунками пізніх строків здійснення 

подій 

 

ІІІ етап. Обчислюємо резерв часу події і, тобто із чисел, отриманих на ІІ 

етапі, обчислюємо числа, отримані на І етапі (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Сітковий графік з розрахунками резервів часу подій 

 

ІV етап.У критичних подіях резерв часу дорівнює нулю, оскільки ранні 

та пізні строки їх здійснення збігаються. Критичний шлях 1–2–4–5–6 на 

сітковому графіку показано подвійними стрілками. Для завершення проекту 

необхідно 22 тижні. Робота D = (2, 4) знаходиться на критичному шляху. Тому 

не можна відкладати без відтермінування завершення проекту в цілому. Робота 

С = (2, 5) не знаходиться на критичному шляху, її можна затримати на tn(5) –     

– tp(2) – t(2, 5) = 2 (тижні). 

Задача 1.2. Задано сітковий графік (рис. 1.6). Обчислити усі основні 

характеристики робіт і подій. Знайти критичний шлях. 

 

Рисунок 1.6 – Вихідний сітковий графік до задачі 1.2 

 

Розв’язання. Знаходимо tp(i), tn(i) і складаємо таблицю 1.2. Значення 

перших п’яти стовпців беремо із сіткового графіка (рис. 1.7), а інші колонки 

tрп(i, j) і tпп(i, j) розрахуємо за цими даними. 

 

Рисунок 1.7 – Сітковий графік з розрахункми за методом критичного шляху 
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 Таблиця 1.2 – Вихідні дані та розрахунки ранніх строків початку робіт 

Робота, 

(i, j) 
t(i, j) tp(i) tp(j) tn(j) 

Строк початку 

роботи 

tрп(i, j) tпп(i, j) 

(1, 2) 6 0 6 6 0 0 

(1, 3) 4 0 4 7 0 3 

(1, 4) 2 0 8 8 0 6 

(2, 4) 2 6 8 8 6 6 

(2, 5) 6 6 12 12 6 6 

(3, 5) 5 4 12 12 4 7 

(4, 5) 4 8 12 12 8 8 

 

Знаходимо пізні строки закінчення робіт tрз(i, j) і tпз(i, j) та резерви часу 

робіт Rn(i, j) і Rв(i, j), результати заносимо до табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 – Розрахунки пізніх строків закінчення робіт і резервів часу 

робіт 

Робота, 

(i, j) 

Строк закінчення роботи Резерви часу роботи 

tрз(i, j) tпз(i, j) Rn(i, j) Rв(i, j) 

(1, 2) 6 6 0 0 

(1, 3) 4 7 3 0 

(1, 4) 2 8 6 6 

(2, 4) 8 8 0 0 

(2, 5) 12 12 0 0 

(3, 5) 9 12 3 3 

(4, 5) 12 12 0 0 

 

Отже, критичні роботи: (1, 2),(2, 4),(2, 5),(4, 5); критичні шляхи: 1–2–5,    

1–2–4–5. 
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Завдання для перевірки знань 

Задача 1.3. Проект пуско-настроювання комп’ютерної системи 

складається з восьми робіт (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 – Вихідні дані до задачі 1.3 

Робота Безпосередній посередник 
Тривалість роботи, 

тижн. 

А - 3 

B - 6 

C A 2 

D B, C 5 

E D 4 

F E 3 

G B, C 9 

H F, G 3 

 

Знайти критичний шлях. Скільки часу необхідно для завершення 

проекту? Чи можливо відкласти виконання роботи С без відтермінування 

завершення проекту в цілому? На скільки тижнів можна відкласти виконання 

роботи F відтермінування завершення проекту в цілому? 

Задача 1.4. Задано сітковий графік (рис. 1.8). Обчислити всі основні 

характеристики робіт і подій. Знайти критичний шлях. 

 

Рисунок 1.8 – Варіанти вихідних даних до задачі 1.4 
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Контрольні питання 

1. Що таке сіткове планування?  

2. Які існують правила побудови сіткових графіків? 

3. Що таке ранній і пізній строки початку (закінчення) роботи? 

4. Як обчислити повний і вільний резерви часу? 

 Література: [1, с. 4–82; 2, с. 134–152; 3, с. 98–128; 4, с. 112–117; 8, с. 36–

97]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Оптимізація сіткового графіка 

Мета: навчитися оптимізувати сітковий графік за вартістю. 

Короткі теоретичні відомості 

Оптимізацію сіткового графіка здійснюють за двома критеріями: 

– мінімізація часу виконання комплексу робіт за даними витратами на це 

виконання; 

– мінімізація витрат на виконання комплексу робіт за даним часом цього 

виконання. 

Мінімізація часу виконання комплексу робіт має сенс, коли тривалість 

виконання робіт може бути зменшена за допомогою додаткових ресурсів. Це 

призведе до збільнення витрат на виконання робіт, оскільки одночасна 

оптимізація за двома критеріями неможлива.  

Для оптимізації сіткового графікау необхідні такі вихідні дані: 

–  стандартна тривалість роботи; 

–  мінімальна тривалість роботи;  

–  витрати на виконання роботи за стандартний строк; 

–  витрати на виконання роботи за мінімальний строк. 

Вартість виконання кожної роботи плюс додаткові витрати визначають 

вартість проекту. За допомогою додаткових ресурсів можна досягти скорочення 

часу виконання критичних робіт. Тоді вартість цих робіт збільшиться, але 

загальний час виконання проекту зменшиться, що може привести до зниження 
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загальної вартості проекту. Передбачається, що роботи можна виконати або в 

стандартні, або в мінімальні терміни, але не в проміжку між ними. 

Завдання до теми 

Задача 2.1. Задано сітковий графік (рис. 2.1). Вихідні дані проекту подані 

у табл. 2.1. Знайти критичний шлях за допомогою оптимізації за вартістю. 

 

Рисунок 2.1 – Вихідний сітковий графік до задачі 

 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані сіткового графікуа 

Робота 
Стандартний 

час, днів 

Мінімальний 

час, днів 

Витрати на роботи 

За 

стандартним 

часом,  

тис. грн 

За 

мінімальним 

часом,  

тис. грн 

A 3 2 800 1400 

B 2 1 1200 1900 

C 5 3 2000 2800 

D 5 3 1500 2300 

E 6 4 1800 2800 

F 2 1 600 1000 

G 2 1 500 1000 

 

Розв’язання. Знайдемо критичний шлях за умови, що всі роботи 

виконуються за мінімальний час. Мінімальний час, за який може бути 

завершений проект, – 9 днів. Критичний шлях A–C–E.Очевидно, що роботи B, 

D, F, G не лежать на критичному шляху. 
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Рисунок 2.2 – Сітковий графік з розрахунками критичного шляху 

 

Подивимось, чи можна їх виконати у стандартні строки без збільшення 

загального часу виконання проекту (9 днів). Виконання цих робіт у 

стандартний час дає таку економію: 700(В), 800(D), 400(F), 500(G). Тому 

порядок розгляду буде таким: D, B, G, F. 

1. D: ми не можемо збільшити тривалість роботи D = (3, 4) з 3 до 5 днів, 

оскільки у такому разі зміниться оцінка tp(4) і зміниться критичний шлях, тобто 

загальний час виконання проекту збільшиться. 

2. В: збільшення тривалості роботи В = (1, 3) з 1 до 2 днів можливе.  

З’явиться 2 критичних шляхи: A–C–E та B–D–E. Роботи А та С потрібно, 

як і раніше виконувати за мінімальний час, інакше зміниться критичний шлях. 

Розрахунки зображені на рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Розрахунки критичного шляху за умови  

збільшення тривалості роботи В 

 

3. G: збільшення тривалості з 1 дня до 2 днів можливе. Розрахунки 

зображені на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Розрахунки критичного шляху за умови збільшення 

тривалості роботи С 

 

4. F: збільшення тривалості з 1 дня до 2 днів можливе (рис 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Розрахунки критичного шляху за умови  

збільшення тривалості роботи F 

 

Очевидно, що роботи A, C, D, E виконуються за мінімальний час, а 

роботи B, F, G – за стандартний. Загальна вартість проекту складе: 1400 (А) + 

1200 (В) + 2800 (С) + 2300 (D) + 2800 (E) + 600 (F) + 500 (G) = 11600 (тис. грн). 

Отже, ми мінімізували загальний час виконання проекту з найменшими 

додатковими витратами. 

Завдання для перевірки знань 

Задача 2.2. Мінімізувати загальний час виконання проекту з найменшими 

додатковими витратами (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 – Вихідні дані до задачі 2.2 

Робота 
Безпосередній 

попередник 

Стандартний 

час, днів 

Мінімальний 

час, днів 

Витрати на роботи 

За 

стандартним 

часом, тис. грн 

За 

мінімальним 

часом, тис. грн 

A - 3 1 900 1700 

B - 6 3 2000 4000 

C A 2 1 500 1000 

D B, C 5 3 1800 2400 

E D 4 3 1500 1850 

F E 3 1 3000 3900 

G B, G 9 4 8000 9800 

H F, G 3 2 1000 2000 

 

Контрольні запитання 

1. Які бувають види оптимізації сіткових графіків? 

2. Як визначають вартість проекту? 

3. Перелічіть вихідні дані під час оптимізації сіткового графіка за 

вартістю. 

Література: [1, с. 4–82; 2, с. 154–170; 3, с. 98–262; 4, с. 112–132; 5, с. 10–

25; 7, с. 340–347]. 

 

Практична робота № 3 

 Тема. Основна модель керування запасами та модель зі знижками 

Мета: навчитися знаходити оптимальний розмір замовлення та 

побудувати графік витрат на керування запасами. 

Короткі теоретичні відомості 

Вибирають проміжок часу 1 год. Розглядають модель одного складу. 

Уважають, що на складі зберігається запас типових виробів.  

Обсяг замовлення – це кількість замовлених виробів. Час поставки може 

бути миттєвим, фіксованим або випадковим. 
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За зберігання кожної одиниці запасу беруть певну плату Ch; D – річний 

попит на виріб. Вартість подання замовлення С0 – це накладні витрати, 

пов’язані з реалізацією замовлення. 

Передумови основної моделі керування запасами: 

 попит рівномірний і постійний; 

 час поставки постійний; 

 відсутність запасів недопустима; 

 щоразу замовляється постійна кількість – оптимальний розмір 

замовлення q. 

Витрати дорівнюють подачі замовлення + зберігання:  

ТС = С0D / q + Ch∙q / 2 → min, 

де q/2 – середній обсяг запасу, що зберігається.  

Розв’язання цієї оптимізаційної задачі матиме значення:  

hC

DC
q 02

. 

Якщо кількість товарів, що замовляється, більшае за певне число, то 

надається знижка. У такуму разі зменшуються витрати на закупівлю, але 

збільшуються витрати на зберігання.  

 Загальні витрати дорівнюють закупівля + витрати:  

TCзаг = CD + TC, 

де C – закупівельна ціна.  

Тепер необхідно з’ясовувати, чи варто використати знижку. 

Завдання до теми 

Задача 3.1. Річний попит D = 1000 одиниць, вартість подачі замовлення                     

С0 = 40 грн/замовлення, закупівельна ціна С = 50 грн/од., річна вартість 

зберігання однієї одиниці складає 25 % її ціни. Можна отримати знижку 3 % у 

постачальників, якщо розмір замовлення буде не менше 200 одиниць. Чи варто 

скористатися знижкою? 

Розв’язання. Оскільки річна вартість зберігання однієї одиниці складає    

25 % її ціни, то Ch = 0,25·С = 12,5 грн/од. 
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Оптимальний розмір замовлення у випадку основної моделі: q = 80 од. 

Загальні витрати дорівнюють: 

51000
2

0 hC

q

DC
DСТС  (грн/рік). 

Якщо використати знижку, то нова закупівельна ціна дорівнює: 

С = 0,97·50 = 48,5 (грн/од.); 

Ch= 0,25·48,5 = 12,125 (грн/од.). 

У такому разі оптимальний розмір замовлення дорівнює: q = 81 од. Але 

знижка надається, якщо обсяг замовлення q = 200 од., тоді загальні витрати 

дорівнюють: ТС = 49912,5 грн/рік. 

Очевидно, що загальні витрати зменшилися. Тому робимо висновок, що 

варто скористатися знижкою, замовляючи щоразу 200 одиниць. 

Завдання для перевірки завдань 

 Задача 3.2. Річний попит D = 4000 одиниць, вартість подачі замовлення 

С0 = 40 грн/замовлення, витрати зберігання одиниці Ch = 250 грн/рік, час 

доставки – 6 днів, 1 рік дорівнює 250 робочих днів. Знайти оптимальний розмір 

замовлення, витрати, рівень повторного замовлення, кількість циклів за рік, 

відстань між циклами. 

Задача 3.3. Річний попит D = 1200 одиниць, вартість подачі замовлення 

С0 = 50 грн/замовлення, закупівельна ціна С = 60 грн/од., річна вартість 

зберігання однієї одиниці складає 35 % її ціни. Можна отримати знижку 5 % у 

постачальників, якщо розмір замовлення буде не менше 90 од. Чи варто 

скористатись знижкою? 

Контрольні питання 

1. Що таке рівень повторного замовлення? 

2. Як знайти витрати в основній моделі та моделі зі знижкою? 

3. Які існують передумови основної моделі керування запасами? 

4. За якою формулою знаходять оптимальний розмір замовлення? 

Література: [5, с. 25–31; 7, с. 347–353; 8, с. 41–50]. 
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Практична робота № 4 

Тема. Модель планування дефіциту 

Мета: навчитися порівнювати основну модель керування запасами та 

модель з дефіцитом. 

Короткі теоретичні відомості 

У деяких випадках витрати зберігання дуже великі. Витрати TC 

дорівнюють подача + зберігання за дефіцит. Можливі два підходи. 

1. Отримана нова продукція не йде на виконання заявок на товар під час 

його відсутності (випадок невиконання заявок). 

Тоді витрати обчислюють за формулою: 

min
22

22

0

Sq

SC

sq

qC

Sq

DC
TC bh , 

де S ‒  максимальний розмір дефіциту; Cb ‒  річна вартість відсутності одиниці 

продукції в запасі; q ‒  оптимальний розмір замовлення.  

Розв’язками цієї задачі будуть такі величини: 

bh

b

h CC

C

C

DC
q 02

,  
bh

b

b CC

C

C

DC
S 02

. 

2. Частина отриманої нової продукції йде на погашення всіх заявок, 

залишених під час відсутності запасів (випадок виконання заявок).  

Тоді витрати обчислюють за формулою: 

min
22

22

0

q

SC

q

SqC

q

DC
TC bh , 

а розв’язок задачі має вигляд: 

b

bh

h C

CC

C

DC
q 02

,  
bh

b

b CC

C

C

DC
S 02

. 

Завдання до теми 

Задача 4.1. Річний попит D = 500 одиниць, вартість подання замовлень         

C0 = 40 грн/замовлення, витрати зберігання однієї одиниці Ch = 100 грн/од. 

Порівняти дві моделі: основну та з дефіцитом (заявки не виконують). 

Розв’язання. Проведемо розрахунки за основною моделлю: 
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89
2 0

hC

DC
q  од.,  447

2

0 qC

q

DC
TC h  грн/рік. 

Проведемо розрахунки за моделлю з дефіцитом: 

87
2 0

bh

b

h CC

C

C

DC
q  од., 4

2 0

bh

b

b CC

C

C

DC
S  од., 

437
22

22

0

q

SC

q

SqC

q

DC
TC bh  грн/рік. 

Отже, у моделі з дефіцитом річні витрати менші. 

Завдання для перевірки знань 

Задача 4.2. Річний попит D = 600 одиниць, вартість подачі замовлень         

С0 = 50 грн/замовлення, витрати зберігання однієї одиниці Ch = 6 грн/рік, річна 

вартість відсутності запасів Cb = 110 грн/од. Порівняти дві моделі: основну та з 

дефіцитом (заявки не виконують). 

Задача 4.3. Річний попит D = 2000 одиниць, вартості подачі замовлень        

С0 = 20 грн/замовлень, витрати зберігання однієї одиниці Ch = 100 грн/рік, річна 

вартість відсутності запасів Cb = 220 грн/од. Модель з дефіцитом (заявки 

виконують). Знайти витрати. 

Контрольні питання 

1. Які бувають підходи до моделювання планування дефіциту?  

2. Що таке максимальний розмір дефіциту? 

3. Чому дорівнює максимальний рівень запасів у разі виконання заявок? 

4. Чим вирізняються випадки, коли зявки виконують і не виконують? 

Література: [6, с. 149–161; 7, с. 353–368; 8, с. 50–63]. 

 

Практична робота № 5 

Тема. Рівнева система повторного замовлення 

Мета: навчитися знаходити оптимальний розмір замовлення та загальні 

витрати у випадку рівневої системи замовлень. 
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Короткі теоретичні відомості 

Щоб урахувати мінливість попиту, уводять резервний запас. Витрати TC 

дорівнюють подача замовлень + зберігання основного запасу + зберігання 

резервного запасу + штраф за дефіцит. Спочатку вважаємо, що попит 

постійний. За допомогою основної моделі знаходимо оптимальний розмір 

замовлення q. Саме таку кількість замовляти маємо щоразу. Коли замовлять? 

Оптимальний розмір замовлення q дозволяє розрахувати перші дві складові 

виразу витрат. Як вибрати резервний запас? Чим більший (менший) резервний 

запас, тим менший (більший) штраф за дефіцит і тим більша (менша) вартість 

збереження резервного запасу. Методом спроб і помилок необхідно вибрати 

резервний запас, який мінімізує дві останні складові у виразі витрат. 

Завдання до теми 

Задача 5.1. Середній річний запас D = 150 одиниць за 300 робочих днів, 

вартість подачі замовлень C0 = 50 грн/замовлення, витрати збереження однієї 

одиниці Ck = 12 грн/рік, річна вартість відсутності запасу Cb = 20 грн/одиниця. 

Попит на товар протягом постачання наведено у табл. 5.1. Час постачання 

дорівнює 4 дні.  

Таблиця 5.1 – Вихідні дані до задачі 

Попит на товар 

протягом постачання, шт. 
0 1 2 3 4 5 6 Сума 

Частота 2 8 13 10 7 5 5 50 

 

Розв’язання. За час постачання попит 6 одиниць спостерігається 5 разів, 

попит 5 одиниць спостерігається 5 разів і так далі (табл. 5.1). Усього було         

50 дослідів. Мінімізуємо загальну вартість запасів. Із основної моделі 

оптимальний розмір замовлення дорівнює: 

35
2 0

hC

DC
q  од. 

Коли замовлять? Витрати TC дорівнюють: подача замовлень + зберігання 

основного запасу + зберігання резервного запасу + штраф за дефіцит. 
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Потрібно вибрати резервний запас, який мінімізує дві останні складові.  

Обчислюємо кількість циклів за рік:  

3,4
35

150

q

D
. 

Середній попит за день 

5,0
300

150
,  

а час постачання дорівнює 4 дні.  

 Звідси, середній попит протягом постачання: 25,04  (якщо у результаті 

було б дробове число, його потрібно було б округлити до найближчого 

меншого цілого числа).  

Знайдемо імовірність (відносну частоту) для кожного значення попиту за 

час доставки. Для цього частоту кожного значення попиту поділимо на            

50 (загальна кількість дослідів). 

Підсумкова сума в середньому стовпці спочатку зменшилася з 48 до 44,6, 

а потім почала збільшуватися. Тому доцільно мати резервний запас, який 

дорівнює 3 (покритий запас 5) і не потрібно досліджувати резервний запас 1.  

Обчислюємо витрати: 

TC = 424,29 + 12 (резервний запас) + 20 (математичне очікування) =  

= 424,29 + 44,6 = 468,89 (грн/рік). 

Отже, кожного разу, коли на складі залишається 5 одиниць, потрібно 

замовляти 35 одиниць. 

Завдання для перевірки знань 

Задача 5.2. Середній річний попит D = 140 одиниць за 300 робочих днів, 

вартість подання замовлень C0 = 45 грн/замовлення, витрати збереження однієї 

одиниці Ch = 15 грн/рік, річна вартість відсутності запасів Cb = 18 грн/одиниця. 

Попит на товар протягом постачання наведено у табл. 5.2. Час постачання 

дорівнює 4 дні.  
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Таблиця 5.2 – Вихідні дані до задачі 

Попит на товар 

протягом постачання, шт. 
0 1 2 3 4 5 6 Сума 

Частота 5 5 5 11 12 7 5 50 

 

Скільки потрібно замовляти та коли, якщо мета ‒  мінімізувати загальну 

вартість запасів? 

Контрольні питання 

 1. Що таке резервний запас? 

2. За яких умов необхідно робити резервний запас? 

3. За якою формулою обчислюють витрати у випадку рівневої системи 

замовлень? 

Література: [2, с. 152–186; 7, с. 311–332; 8, с. 63–73]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання знань студентів, отриманих на практичних заняттях з 

навчальної дисципліни «Моделювання соціально-економічних процесів», 

проводять за схемою (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Оцінювання знань студентів за 100-бальною системою 

Іспит 

Робота студентів на практичних 

заняттях 

Поточний і підсумковий контроль 

Відвідування Конспект з 

практичних робіт 

Розрахункові, семестрові, 

домашні завдання 

Опитування під час 

практичного заняття 

10 балів 20 балів 

5 балів 5 балів 

10 балів 10 балів 
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