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1.Навчальний контент: 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ 

 

Лекція № 1 

Тема: Сутність прикладної інформатики та її базові елементи 

Мета вивчення: засвоїти основні поняття та сутність прикладної інформатики, 

ознайомитися з її базовими елементами. 

Література: [1, 3, 9, 16, 18, 21, 22-24, 26]. 

План 

1. Поняття прикладної інформатики та її місце в загальній структурі інформаційної 

науки. 

2. Задачі та напрями прикладної інформатики. 

3. Моделі та складові елементи прикладної інформатики. 

4. Інформаційні ресурси як складовий елемент прикладної інформатики. 

5. Поняття інформації, її атрибути, властивості та види. 

6. Міри інформації. Синтаксична, семантична і прагматична міри та їх 

характеристики. 

7. Класифікація і кодування інформації. Методи класифікація і кодування. 

8. Технічні засоби реалізації інформаційних процесів. 

9. Електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) та комп’ютерні обчислювальні мережі 

як основа інформаційних систем і технологій. 

10. Сітьове обладнання та канали передачі даних. 

11. Локальні й глобальні комп’ютерні мережі. 

12. Вирішення прикладних задач в мережі інтернет. 

13. Обчислювальні грід-мережі та їх характеристика. 

14. Телекомунікаційні мережі та їх застосування в інформаційних системах. 

15. Застосування офісного, інтерактивного і мультимедійного обладнання у вирішенні 

прикладних інформаційних задач. 

16. Склад та структура програмного забезпечення ЕОМ. 

17. Сучасне прикладне програмне забезпечення та його класифікація. 

18. Інструментальні засоби програмування. 

 

Основний зміст 

Поняття прикладної інформатики та її місце в загальній структурі інформаційної 

науки. Задачі та напрями прикладної інформатики. Моделі та складові елементи 

прикладної інформатики. 

Інформаційні ресурси як складовий елемент прикладної інформатики. Поняття 

інформації, її атрибути, властивості та види. Міри інформації. Синтаксична, 
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семантична і прагматична міри та їх характеристики. Класифікація і кодування 

інформації. Методи класифікація і кодування. 

Технічні засоби реалізації інформаційних процесів. Електронно-обчислювальні 

машини (ЕОМ) та комп’ютерні обчислювальні мережі як основа інформаційних 

систем і технологій. Сітьове обладнання та канали передачі даних. Локальні й 

глобальні комп’ютерні мережі. Вирішення прикладних задач в мережі інтернет. 

Обчислювальні грід-мережі та їх характеристика. Телекомунікаційні мережі та їх 

застосування в інформаційних системах. Застосування офісного, інтерактивного і 

мультимедійного обладнання у вирішенні прикладних інформаційних задач. 

Програмне забезпечення як складовий елемент прикладної інформатики. Склад 

та структура програмного забезпечення ЕОМ. Сучасне прикладне програмне 

забезпечення та його класифікація. Інструментальні засоби програмування. 
 

Питання для самостійної роботи: 

1. Складові елементи прикладної інформатики. 

2. Моделі прикладної інформатики. 

 

                                        Лекція № 2 

 

Тема: Офісне прикладне програмне забезпечення і його застосування при 

обробці даних та оптимізації управлінських рішень 

Мета вивчення: засвоїти особливості застосування офісного прикладного 

програмного забезпечення при обробці даних та оптимізації управлінських рішень. 

Література: [4, 8, 11, 12, 14, 19, 25, 30]. 

План 

1. Склад, загальна характеристики пакету офісних прикладних програм MS Office 

та його застосування при вирішенні прикладних інформаційних задач. 

2. Призначення та функціональні можливості табличного процесору Microsoft 

Excel. 

3. Робота зі списками даних в MS Excel. 

4. Інструменти аналізу даних в MS Excel. 

5. Вирішення прикладних оптимізаційних задачі на основі моделювання та 

прогнозування. 

6. Побудова, реалізація та дослідження типових оптимізаційних і прогнозних 

моделей в MS Excel. 

 

Основний зміст 

Склад, загальна характеристики пакету офісних прикладних програм MS Office 

та його застосування при вирішенні прикладних інформаційних задач. Призначення 

та функціональні можливості табличного процесору Microsoft Excel. Робота зі 
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списками даних в MS Excel. Інструменти аналізу даних в MS Excel. Вирішення 

прикладних оптимізаційних задачі на основі моделювання та прогнозування. 

Побудова, реалізація та дослідження типових оптимізаційних і прогнозних моделей 

в MS Excel. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Робота зі списками даних в MS Excel. 

2. Інструменти аналізу даних в MS Excel. 

                                                

Лекція № 3 

 

Тема: Сучасні інформаційні технології і системи та їх застосування у вирішенні 

прикладних інформаційних задач 

Мета вивчення: ознайомитися з сучасними інформаційними технологіями і 

системами та їх застосуванням у вирішенні прикладних інформаційних задач. 

Література: [6, 7, 10, 13-15, 17, 20]. 

План 

1. Основні поняття про бази даних та системи управління базами даних (СУБД). 

2. Архітектури побудови електронних баз даних та їх застосування при обробці 

та аналізі інформаційних масивів. 

3. Сучасні управлінські інформаційні системи та їх застосування при 

автоматизації документообігу та аналізі управлінської інформації. 

4. Системи підтримки прийняття рішень та їх застосування при вирішення 

прикладних аналітичних та управлінських задач. 

5. Експертні системи: структура, призначення, характеристики і особливості 

застосування при вирішення прикладних задач. 
 

Основний зміст 

Основні поняття про бази даних та системи управління базами даних (СУБД). 

Архітектури побудови електронних баз даних та їх застосування при обробці та 

аналізі інформаційних масивів. Сучасні управлінські інформаційні системи та їх 

застосування при автоматизації документообігу та аналізі управлінської інформації. 

Комплексна автоматизація всіх рівнів управління підприємством. 

Системи підтримки прийняття рішень та їх застосування при вирішення 

прикладних аналітичних та управлінських задач. Експертні системи: структура, 

призначення, характеристики і особливості застосування при вирішення прикладних 

задач. 

 

Питання для самостійної роботи: 
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1. Особливості функціонування систем підтримки прийняття рішень при 

вирішення прикладних управлінських та аналітичних задач. 

2. Особливості функціонування систем експертних систем при вирішення 

прикладних управлінських та аналітичних задач. 

 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ 

 

 

Лекція № 5 

 

Тема: Поняття алгоритмів та їх побудова 

Мета вивчення: засвоїти основні правила побудови алгоритмів при вирішенні 

прикладних задач. 

Література: [2, 5, 27-29]. 
 
План 

1. Визначення алгоритму, властивості алгоритмів: дискретність, визначеність, 

результативність, масовість. 

2. Форми запису алгоритмів: текстова, формульна, блок-схеми, алгоритмічні 

мови. 

3. Базові алгоритмічні структури: лінійна, розгалужена, циклічна. 
 

Основний зміст 

Визначення алгоритму, властивості алгоритмів: дискретність, визначеність, 

результативність, масовість. Форми запису алгоритмів: текстова, формульна, блок-

схеми, алгоритмічні мови. Базові алгоритмічні структури: лінійна, розгалужена, 

циклічна. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Правила побудови лінійної алгоритмічної структури. 

2. Правила побудови розгалуженої алгоритмічної структури. 

3. Правила побудови циклічної ї алгоритмічної структури. 

 

 

 

Лекція № 6 

 

Тема: Основи розробки прикладних програм мовою Turbo Pascal 

Мета вивчення: засвоїти основні правила розробки прикладних програм мовою 

Turbo Pascal. 

Література: [2, 5, 27-29]. 
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План 

1. Середовище розробки прикладних програмних проектів Turbo Pascal (ТР) та 

технології роботи в ньому. 

2. Будівельні блоки (базові елементи) програм мовою ТР. 

3. Константи, змінні та їх типи. Загальна структура програм на мові ТР. 

4. Вирази, операнди і операції мови ТР. 

5. Типи даних мови ТР: дійсні (Real), цілочисельні (Іnteger), логічні (Boolean). 

6. Операції і вбудовані функції ТР для роботи з типами даних. 

7. Управляючі структури (оператори) мови ТР. Прості оператори. 

8. Складні (структурні) оператори ТР для управління виконанням алгоритмів. 

Складовий оператор begin ... end. 

9. Оператори ТР розгалуження алгоритмів. Умовний оператор if. Оператор 

вибору case. 

10. Циклічні обчислювальні процеси і оператори циклів ТР. Цикли з параметром. 

Оператор циклу з параметром for. 

11. Оператор циклу ТР з передумовою while. Оператор циклу з післяумовою 

repeat. 

 

Основний зміст 

Середовище розробки прикладних програмних проектів Turbo Pascal (ТР) та 

технології роботи в ньому. Будівельні блоки (базові елементи) програм мовою ТР. 

Константи, змінні та їх типи. Загальна структура програм на мові ТР. Вирази, 

операнди і операції. Типи даних: дійсні (Real), цілочисельні (Іnteger), логічні 

(Boolean). Операції і вбудовані функції ТР для роботи з типами даних. Управляючі 

структури (оператори) мови ТР. Прості оператори. Складні (структурні) оператори 

управління виконанням алгоритмів. Складовий оператор begin ... end. Оператори 

розгалуження алгоритмів. Умовний оператор if. Оператор вибору case. Циклічні 

обчислювальні процеси і оператори циклів. Цикли з параметром. Оператор циклу з 

параметром for. Оператор циклу з передумовою while. Оператор циклу з післяумовою 

repeat. Вирішення типових прикладних управлінських задач на основі алгоритмізації 

та програмування. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Середовище розробки прикладних програмних проектів Turbo Pascal. 

2. Технологія розробки прикладних програмних проектів в середовищі Turbo 

Pascal. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Поняття прикладної інформатики та її місце в загальній структурі інформаційної 

науки. 

2. Задачі та напрями прикладної інформатики. 

3. Моделі та складові елементи прикладної інформатики. 

4. Інформаційні ресурси як складовий елемент прикладної інформатики. 

5. Поняття інформації, її атрибути, властивості та види. 

6. Міри інформації. Синтаксична, семантична і прагматична міри та їх 

характеристики. 

7. Класифікація і кодування інформації. Методи класифікація і кодування. 

8. Технічні засоби реалізації інформаційних процесів. 

9. Електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) та комп’ютерні обчислювальні 

мережі як основа інформаційних систем і технологій. 

10. Сітьове обладнання та канали передачі даних. 

11. Локальні й глобальні комп’ютерні мережі. 

12. Вирішення прикладних задач в мережі інтернет. 

13. Обчислювальні грід-мережі та їх характеристика. 

14. Телекомунікаційні мережі та їх застосування в інформаційних системах. 

15. Застосування офісного, інтерактивного і мультимедійного обладнання у 

вирішенні прикладних інформаційних задач. 

16. Склад та структура програмного забезпечення ЕОМ. 

17. Сучасне прикладне програмне забезпечення та його класифікація. 

18. Інструментальні засоби програмування. 

19. Склад, загальна характеристики пакету офісних прикладних програм MS Office та 

його застосування при вирішенні прикладних інформаційних задач. 

20. Призначення та функціональні можливості табличного процесору Microsoft Excel. 

21. Робота зі списками даних в MS Excel. 

22. Інструменти аналізу даних в MS Excel. 

23. Вирішення прикладних оптимізаційних задачі на основі моделювання та 

прогнозування. 

24. Побудова, реалізація та дослідження типових оптимізаційних і прогнозних 

моделей в MS Excel. 

25. Основні поняття про бази даних та системи управління базами даних (СУБД). 

26. Архітектури побудови електронних баз даних та їх застосування при обробці та 

аналізі інформаційних масивів. 

27. Сучасні управлінські інформаційні системи та їх застосування при автоматизації 

документообігу та аналізі управлінської інформації. 

28. Системи підтримки прийняття рішень та їх застосування при вирішення 

прикладних аналітичних та управлінських задач. 

29. Експертні системи: структура, призначення, характеристики і особливості 

застосування при вирішення прикладних задач. 
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30. Визначення алгоритму, властивості алгоритмів: дискретність, визначеність, 

результативність, масовість. 

31. Форми запису алгоритмів: текстова, формульна, блок-схеми, алгоритмічні мови. 

32. Базові алгоритмічні структури: лінійна, розгалужена, циклічна. 

33. Середовище розробки прикладних програмних проектів Turbo Pascal (ТР) та 

технології роботи в ньому. 

34. Будівельні блоки (базові елементи) програм мовою ТР. 

35. Константи, змінні та їх типи. Загальна структура програм на мові ТР. 

36. Вирази, операнди і операції мови ТР. 

37. Типи даних мови ТР: дійсні (Real), цілочисельні (Іnteger), логічні (Boolean). 

38. Операції і вбудовані функції ТР для роботи з типами даних. 

39. Управляючі структури (оператори) мови ТР. Прості оператори. 

40. Складні (структурні) оператори ТР для управління виконанням алгоритмів. 

Складовий оператор begin ... end. 

41. Оператори ТР розгалуження алгоритмів. Умовний оператор if. Оператор вибору 

case. 

42. Циклічні обчислювальні процеси і оператори циклів ТР. Цикли з параметром. 

Оператор циклу з параметром for. 

43. Оператор циклу ТР з передумовою while. Оператор циклу з післяумовою 

 

 

Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Абрамов В.О., Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І., Шекунов А.В. Основи 

інформатики: Навч. посібник. – К.: Видав. КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. – 268 

с. 

2. Алгоритмічна мова Паскаль: Навчальний посібник для студентів бакалаврату 

напрямку електроніка/ Уклад. Д.Д. Татарчук. – ІВЦ “Політехніка”, 2006 - 85 с. 

3. Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. Навч. посіб. з баз. 

підготовки для студентів екон. і техн.. спеціал. Ден. і заоч. форм навчання. – К: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 568 с. іл. 

4. Гладкий А.А. Excel 2007: / Гладкий А.А., Чиртик А.А.. - СПб.; М.; Х.; Минск: 

Питер, 2007. - 364 с. 

5. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal i Delphi. 

Підручник. Львів – Деол. 2002. 144 с. 

6. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. Посібник. 

– К.: КНЕУ, 2001. – 400 с. 

7. Гурвиц Г. А. Microsoft Access 2010. Разработка приложений на реальном примере. 

СПб.: БХВ-Петербург, 2010.- 496 с.: ил. (Профессиональное программирование) 

8. Зудилова Т.В., Одиночкина С.В., Осетрова И.С., Осипов Н.А. Работа 

пользователя в Microsoft Word 2010 - СПб: НИУИТМО, 2012. – 100 с. 

9. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для 
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студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря – К.: Видавничий 

центр ― Академія, 2003. – 704 с. 

10. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посібник/За редакцією В.С. 

Пономаренка – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 542 с.  

11. Лубенець С.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навчальний 

посібник. – Львів: ПП «Магнолія 2006», 2010. – 262 с. 

12. Мур, Джеффри, Уэдерфорд, Ларри Р. и др. Экономическое моделирование в 

Microsoft Excel, 6-е изд. : Пер с англ - М Издательский дом “Вильямс”, 2004. - 

1024 с .ил. 

13. Ситник В. Ф. та інші. Системи підтримки прийняття рішень. – К.: Техніка, 1995. 

– 162 с. 

14. Сеннов А. Access 2010. Учебный курс / А.Сеннов. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с. 

15. Ситник В. Ф. та інші. Основи інформаційних систем: Навч. Посібник. – К.: 

КНЕУ, 2001. – 420 с. 

 

Допоміжна література 

16. Баженов В.А., Венгерський П.С., Горлач О.М. та ін. Інформатика. Комп'ютерна 

техніка. Комп'ютерні технології. Підручник для студентів вищих закладів освіти. 

- К.: Каравела, 2003. - 464 с.  

17. Кошелев В.Е. Access 2007. Эффективное использование / В.Е. Кошелев. – М.: 

ООО "Бином-Пресс", 2008. – 592 с. 

18. Мамченко С.Д., Одинець В.А. Економічна інформатика: Практикум 

Нав.посібник. – К.: Знання, 2008. – 192 с. 

19. Несен А. В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. - М.:COЛOH-

ПРЕСС, 2011. - 448 с. 

20. Ситник В.Ф., Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі: Навч.- метод. посібник для 

самост. вивчення дисц.-К.:КНЕУ, 1999.- 204 с. 

21. Степанов А.Н. Информатика: Учебник для вузов. - 5-е изд. – СПб. Питер, 2007. – 

765 с. 

22. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навчальний 

посібник.-К.:КНЕУ, 2000.- 208 с. 
 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

23. Прикладна інформатика - що це таке? – Режим доступу : 

http://kafedam.pp.ua/11861-prikladna-nformatika-scho-ce-take-prikladna-matematika-

ta-nformatika-v-yakih-profesyah-mozhna-zastosuvati.html 

24. Бусигін Б.С., Коротенко Г.М., Коротенко Л.М. Прикладна інформатика: 

Підручник. – Режим доступу : 

http://gis.dp.ua/downloads/uploads/text/prikladnaya_informatika.pdf 

25. Днепров А. Видеосамоучитель Word 2007: / Днепров А. - СПб.; М.; Х.; Минск: 

Питер, 2008. 

26. Л.Д. Шевчук. Сутність прикладної інформатики. – Режим доступу : 

http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/14/23.pdf 
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27. Основи програмування на мові Pascal. – Режим доступу : http://pascal.dp.ua/rozdl-

pershiy.html 

28. Turbo Pascal 7.0. Электронный учебник для студентов. – Режим доступа : 

http://mif.vspu.ru/books/pascal/ 

29. Т.А. Вакалюк. Програмування мовою Pascal. навчально-методичний посібник. – 

Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/20117/1/selection.pdf 

30. Уокенбах, Джон. Формулы в Microsoft Office Excel 2007: перевод с англ. / 

Уокенбах, Джон, Храмов, С.А. - М.; СПб.; К.: Диалектика ; М.: Вильямс, 2008. - 

CD-ROM. 

 

2.Плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, 

самостійної роботи: 

 

Перелік  питань до підсумкового контролю знань 

з дисципліни «Прикладна інформатика» 

 

19. Поняття прикладної інформатики та її місце в загальній структурі інформаційної 

науки. 

20. Задачі та напрями прикладної інформатики. 

21. Моделі та складові елементи прикладної інформатики. 

22. Інформаційні ресурси як складовий елемент прикладної інформатики. 

23. Поняття інформації, її атрибути, властивості та види. 

24. Міри інформації. Синтаксична, семантична і прагматична міри та їх 

характеристики. 

25. Класифікація і кодування інформації. Методи класифікації і кодування. 

26. Технічні засоби реалізації інформаційних процесів. 

27. Електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) та комп’ютерні обчислювальні мережі 

як основа інформаційних систем і технологій. 

28. Сітьове обладнання та канали передачі даних. 

29. Локальні й глобальні комп’ютерні мережі та їх загальна характеристика. 

30. Вирішення прикладних задач в мережі інтернет. 

31. Обчислювальні грід-мережі та їх характеристика. 

32. Телекомунікаційні мережі та їх застосування в інформаційних системах. 

33. Застосування офісного, інтерактивного і мультимедійного обладнання у вирішенні 

прикладних інформаційних задач. 

34. Склад та структура програмного забезпечення ЕОМ. 

35. Сучасне прикладне програмне забезпечення та його класифікація. 

36. Інструментальні засоби програмування та їх характеристика. 

37. Склад, загальна характеристики пакету офісних прикладних програм MS Office та 

його застосування при вирішенні прикладних інформаційних задач. 

38. Призначення та функціональні можливості табличного процесору Microsoft Excel. 

39. Робота зі списками даних в MS Excel. 

40. Інструменти аналізу даних в MS Excel. 
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41. Вирішення прикладних оптимізаційних задач на основі моделювання та 

прогнозування. 

42. Побудова, реалізація та дослідження типових оптимізаційних і прогнозних 

моделей в MS Excel. 

43. Основні поняття про бази даних та системи управління базами даних (СУБД). 

44. Архітектури побудови електронних баз даних та їх застосування при обробці та 

аналізі інформаційних масивів. 

45. Сучасні управлінські інформаційні системи та їх застосування при автоматизації 

документообігу та аналізі управлінської інформації. 

46. Системи підтримки прийняття рішень та їх застосування при вирішення 

прикладних аналітичних та управлінських задач. 

47. Експертні системи: структура, призначення, характеристики і особливості 

застосування при вирішення прикладних задач. 

48. Визначення алгоритму, властивості алгоритмів: дискретність, визначеність, 

результативність, масовість. 

49. Форми запису алгоритмів: текстова, формульна, блок-схеми, алгоритмічні мови. 

50. Базові алгоритмічні структури: лінійна, розгалужена, циклічна. 

51. Середовище розробки прикладних програмних проектів Turbo Pascal (ТР) та 

технології роботи в ньому. 

52. Будівельні блоки (базові елементи) програм мовою ТР. 

53. Константи, змінні та їх типи. Загальна структура програм на мові ТР. 

54. Вирази, операнди і операції мови ТР. 

55. Типи даних мови ТР: дійсні (Real), цілочисельні (Іnteger), логічні (Boolean). 

56. Операції і вбудовані функції ТР для роботи з типами даних. 

57. Управляючі структури (оператори) мови ТР. Прості оператори. 

58. Складні (структурні) оператори ТР для управління виконанням алгоритмів. 

Складовий оператор begin ... end. 

59. Оператори ТР розгалуження алгоритмів. Умовний оператор if. Оператор вибору 

case. 

60. Циклічні обчислювальні процеси і оператори циклів ТР. Цикли з параметром. 

Оператор циклу з параметром for. 

61. Оператор циклу ТР з передумовою while. Оператор циклу з післяумовою repeat. 
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Основна література 

 

31. Абрамов В.О., Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І., Шекунов А.В. Основи 

інформатики: Навч. посібник. – К.: Видав. КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. – 268 

с. 

32. Алгоритмічна мова Паскаль: Навчальний посібник для студентів бакалаврату 

напрямку електроніка/ Уклад. Д.Д. Татарчук. – ІВЦ “Політехніка”, 2006 - 85 с. 

33. Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. Навч. посіб. з баз. 

підготовки для студентів екон. і техн.. спеціал. Ден. і заоч. форм навчання. – К: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 568 с. іл. 

34. Гладкий А.А. Excel 2007: / Гладкий А.А., Чиртик А.А.. - СПб.; М.; Х.; Минск: 

Питер, 2007. - 364 с. 

35. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal i Delphi. 

Підручник. Львів – Деол. 2002. 144 с. 

36. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. Посібник. 

– К.: КНЕУ, 2001. – 400 с. 

37. Гурвиц Г. А. Microsoft Access 2010. Разработка приложений на реальном примере. 

СПб.: БХВ-Петербург, 2010.- 496 с.: ил. (Профессиональное программирование) 

38. Зудилова Т.В., Одиночкина С.В., Осетрова И.С., Осипов Н.А. Работа 

пользователя в Microsoft Word 2010 - СПб: НИУИТМО, 2012. – 100 с. 

39. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря – К.: Видавничий 

центр ―Академія‖, 2003. – 704 с. 

40. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посібник/За редакцією В.С. 

Пономаренка – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 542 с.  

41. Лубенець С.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навчальний 

посібник. – Львів: ПП «Магнолія 2006», 2010. – 262 с. 

42. Мур, Джеффри, Уэдерфорд, Ларри Р. и др. Экономическое моделирование в 

Microsoft Excel, 6-е изд. : Пер с англ - М Издательский дом “Вильямс”, 2004. - 

1024 с .ил. 

43. Ситник В. Ф. та інші. Системи підтримки прийняття рішень. – К.: Техніка, 1995. 

– 162 с. 

44. Сеннов А. Access 2010. Учебный курс / А.Сеннов. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с. 

45. Ситник В. Ф. та інші. Основи інформаційних систем: Навч. Посібник. – К.: 

КНЕУ, 2001. – 420 с. 

 

Допоміжна література 

1. Баженов В.А., Венгерський П.С., Горлач О.М. та ін. Інформатика. Комп'ютерна 

техніка. Комп'ютерні технології. Підручник для студентів вищих закладів освіти. 

- К.: Каравела, 2003. - 464 с.  

2. Кошелев В.Е. Access 2007. Эффективное использование / В.Е. Кошелев. – М.: 

ООО "Бином-Пресс", 2008. – 592 с. 

3. Мамченко С.Д., Одинець В.А. Економічна інформатика: Практикум 
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Нав.посібник. – К.: Знання, 2008. – 192 с. 

4. Несен А. В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. - М.:COЛOH-

ПРЕСС, 2011. - 448 с. 

5. Ситник В.Ф., Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі: Навч.- метод. посібник для 

самост. вивчення дисц.-К.:КНЕУ, 1999.- 204 с. 

6. Степанов А.Н. Информатика: Учебник для вузов. - 5-е изд. – СПб. Питер, 2007. – 

765 с. 

7. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навчальний 

посібник.-К.:КНЕУ, 2000.- 208 с. 

 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

1. Прикладна інформатика - що це таке? – Режим доступу : 

http://kafedam.pp.ua/11861-prikladna-nformatika-scho-ce-take-prikladna-matematika-

ta-nformatika-v-yakih-profesyah-mozhna-zastosuvati.html 

2. Бусигін Б.С., Коротенко Г.М., Коротенко Л.М. Прикладна інформатика: 

Підручник. – Режим доступу : 

http://gis.dp.ua/downloads/uploads/text/prikladnaya_informatika.pdf 

3. Днепров А. Видеосамоучитель Word 2007: / Днепров А. - СПб.; М.; Х.; Минск: 

Питер, 2008. 

4. Л.Д. Шевчук. Сутність прикладної інформатики. – Режим доступу : 

http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/14/23.pdf 

5. Основи програмування на мові Pascal. – Режим доступу : http://pascal.dp.ua/rozdl-

pershiy.html 

6. Turbo Pascal 7.0. Электронный учебник для студентов. – Режим доступа : 

http://mif.vspu.ru/books/pascal/ 

7. Т.А. Вакалюк. Програмування мовою Pascal. навчально-методичний посібник. – 

Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/20117/1/selection.pdf 

8. Уокенбах, Джон. Формулы в Microsoft Office Excel 2007: перевод с англ. / 

Уокенбах, Джон, Храмов, С.А. - М.; СПб.; К.: Диалектика ; М.: Вильямс, 2008. - 

CD-ROM. 

 

 

3.Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю 

знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених 

навчальним планом, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з 

навчальної дисципліни: 

 

Розділ 1. Основи прикладної інформатики 

 

Тема 1. Сутність прикладної інформатики та її базові елементи 

 

Семінарське заняття №1: Міри інформації та їх характеристики – 2 год. 
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Мета заняття: засвоїти основні міри інформації, а також методи та особливості 

її кодування. 

Обладнання: ПК в комп’ютерному класі. 

Питання: за допомогою мережі Інтернет ознайомитися з основними мірами 

інформації та їх характеристиками. 

Хід семінарського заняття 

Завдання 1. Ознайомитися з синтаксичною мірою інформації та її 

характеристиками. 

Завдання 2. Ознайомитися з семантичною мірою інформації та її характеристиками. 

Завдання 3. Ознайомитися прагматичною мірою інформації та її характеристиками. 

Література: [1, 3, 9, 16, 18, 21, 22-24, 26]. 

 

Тема 2. Офісне прикладне програмне забезпечення і його застосування при 

обробці даних та оптимізації управлінських рішень 

 

Семінарське заняття №2: Вирішення прикладних оптимізаційних задачі на 

основі моделювання в MS Excel – 6 год. 

Мета заняття: засвоїти основні підходи до побудови аналітичних моделей для 

вирішення прикладних оптимізаційних задачі в MS Excel. 

Обладнання: ПК в комп’ютерному класі, прикладна програма MS Excel. 

Питання: за допомогою MS Excel побудувати та дослідити типові 

оптимізаційні моделі для вирішення відповідних прикладних задач. 

Хід семінарського заняття 

2.1. Побудувати та дослідити модель підбору параметра для підготовки 

штатного розкладу 

Часто при вирішенні прикладних задач виникають ситуації, коли необхідно 

досягти якоїсь конкретної мети. Наприклад, необхідно, щоб собівартість продукції 

стала рівною деякому наперед заданому значенню. Специфіка таких задач полягає в 

тому, що у розпорядженні дослідника є математична модель досліджуваного 

процесу, наприклад, закон ціноутворення, але він не знає, при якому значенні 

вхідного параметра можна досягти поставленої мети. 

Вирішення таких завдань можна шукати методом перебору. Проте в кращому 

разі на це йде багато часу. 

Можна запропонувати й інші способи вирішення. Наприклад, в табличному 

процесорі MS Excel вони реалізовані як підбір значення параметра формули, що 

задовольняє її конкретному значенню. Цю процедуру використовують для пошуку 
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такого значення комірки таблиці, при якому значення іншої комірки, що 

обчислюється за формулою, заздалегідь задане. При цьому у формулі обов'язково 

має бути посилання на комірку, значення якої шукають. Обмеження на шукане 

значення комірки не накладають. 

Розглянемо деякі різновиди прикладних задач, при вирішенні яких можуть 

бути використані можливості Excel по підбору необхідного параметра моделі. 

Познайомимося із процедурою підбору значення параметра на прикладі 

складання штатного розкладу лікарні. 

Відомо, що в штаті лікарні є в загальному випадку m посад, причому на i-й 

посаді працює Ni співробітників. Нехай m=8, і в штаті перебуває N1=6 санітарок, 

N2=8 медсестер, N3=10 лікарів, N4=3 завідувачів відділеннями, N5=1 головних лікарів, 

N6=1 завідувачів аптеками, N7=1 завідувачів господарством і N8=1 завідувачів 

лікарнею. Загальний місячний фонд зарплатні становить V=100000 грн. Необхідно 

визначити, якими повинні бути оклади співробітників лікарні. 

Побудуємо модель розв’язання цієї задачі. За основу візьмемо оклад санітарки, 

а інші оклади будемо обчислювати, виходячи з нього. Говорячи математичною 

мовою, кожен оклад є лінійною функцією від окладу санітарки: AіС+Вi, де С – оклад 

санітарки; Аi і Вi – коефіцієнти, які для кожної посади визначаються наступним 

чином: 

 санітарка одержує С грн. (А1=1; В1=0); 

 медсестра одержує в 1,5 рази більше санітарки (А2=1,5; В2=0); 

 лікар – в 3 рази більше санітарки (А3=3; В3=0); 

 завідувач відділенням – на 300 грн. більше, ніж лікар (А4=3; В4=300); 

 завідувач аптекою – в 2 рази більше санітарки (А5=2; В5=0); 

 завідувач господарством – на 400 грн. більше медсестри (А6=1,5; В6=400); 

 головний лікар – в 4 рази більше санітарки (А7=4; В7=0); 

 завідувач лікарнею – на 200 грн. більше головного лікаря (А8=4; В8=200); 

Тоді модель задачі можна записати у вигляді наступного рівняння: 

 





m

i

iii VBCAN
1

,)(                                                (2.1) 

 

де всі значення Аi, Вi, Ni, а також V є відомими величинами, а значення С невідомо. 

Аналіз рівняння (2.1) показує, що задача складання штатного розкладу звелась 

до розв'язання лінійного рівняння відносно С. Розв'яжемо його, використовуючи 

засіб «Підбір параметра» редактора Excel. 

 

Методичні рекомендації. 

Введемо вихідні дані в робочий аркуш електронної таблиці Excel, як показано 

на рис. 2.1, спочатку довільно задавши оклад санітарки в комірці Н8, наприклад, 

рівним 1500 грн. При цьому тут і далі необхідно пам'ятати, що всі змінні – це 

числові значення, а не дати, формули чи текст. Крім того, для комірок у стовпцях C, 

D, F, а також для комірки H8 слід задати грошовий формат у гривнях (грн.). 
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Рисунок 2.1 – Вихідні дані задачі про штатний розклад 

 

У стовпці D обчислимо заробітну плату для кожної посади, а в стовпці F – 

сумарну заробітну плату всіх робітників даної посади, використовуючи для цього 

розрахункові формули, показані на рис. 2.1. 

В комірці F12 обчислимо сумарний фонд заробітної плати лікарні. У підсумку 

робочий аркуш електронної таблиці буде мати вигляд, як показано на рис. 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Результати розрахунку місячного фонду зарплатні 

 

Далі визначимо оклад санітарки так, щоб розрахунковий фонд зарплати 

дорівнював заданому значенню V=100000 грн. Для цього: 

 активізуємо команду «Підбір параметра» з меню «Сервіс»; 
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 у полі «Установити в комірці» вікна, що з'явилося, введемо посилання на 

комірку F12, що містить формулу обчислення сумарного фонду заробітної 

плати лікарні; 

 у полі «Значення» задамо шуканий результат в 100000 грн.; 

 у полі «Змінюючи значення комірки» введемо посилання на змінювану комірку 

H8 із зарплатою санітарки й клацнемо на кнопці «ОК». 

У результаті розрахунку шукана заробітна плата санітарки повинна скласти 

1437,96 грн. Результати складання штатного розкладу з підбором параметра показані 

на рис. 2.3, де наведено отримані оклади всіх співробітників лікарні для 

встановленого сумарного фонду зарплати. 

Збережемо таблицю в особистому каталозі під ім'ям hospital.xls, оскільки вона 

буде потрібно нам надалі при розв’язанні однієї з наступних задач. 

Аналіз задачі про складання штатного розкладу показує, що за допомогою 

Excel можна розв'язувати лінійні рівняння. Дійсно, на прикладі цієї задачі стало 

очевидним, що підбір значення параметра формули, яке задовольняє її конкретному 

значенню, – це не що інше, як чисельне рішення рівняння (2.1). Таким чином, 

використовуючи Excel, можна досліджувати математичні моделі, представлені у 

вигляді рівнянь із однієї змінною. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Результати складання штатного розкладу 

 

Контрольне завдання 2.1.1 

Аналітична модель прикладної задачі представлена рівнянням: 
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x
2
-sinx=0. 

Знайти корінь цього рівняння. 

Вказівка. В якості початкових наближень візьміть спочатку значення х=0,1, а 

потім х=0,5. Зверніть увагу, що рівняння має два корені: 0 і 0,87, однак Excel на 

кожному етапі розв'язання може знаходити тільки один з них. 
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2.2. Побудувати та дослідити оптимізаційні моделі лінійного 

програмування 

 

Теоретичне введення. 

У попередньому завданні підбір значення параметра дозволив досягти 

конкретної мети при вирішенні поставленої прикладної задачі. Проте задачі, що 

вирішуються на практиці, можуть бути складнішими. Наприклад, задача пошуку не 

одного, а декількох параметрів, які забезпечують деякий наперед заданий результат. 

Крім того, інколи для прийняття оптимального рішення потрібний не 

конкретний наперед заданий результат, а мінімально або максимально можливий. 

Такі ситуації виникають, наприклад, при необхідності мінімізації витрат на 

утримання персоналу, максимізації прибутку від реалізації продукції інше. 

Подібні задачі зазвичай виникають тоді, коли в якій-небудь економічній 

системі ресурсів, що є в наявності, не вистачає для ефективного виконання кожної з 

намічених робіт. Для розв’язання таких задач, які називаються розподільними 

задачами, використовуються методи математичного програмування. 

Математичне програмування – це розділ математики, що займається 

розробкою методів пошуку екстремальних значень функції, на аргументи якої 

накладені обмеження. 

Тут слово «програмування» запозичене із зарубіжної літератури, де воно 

використовується в сенсі «планування». 

Найбільш простими і краще всього вивченими серед задач математичного 

програмування є задачі лінійного програмування. 

Якщо математична модель досліджуваного процесу і обмеження на значення її 

параметрів лінійні, то задача досягнення мети є задачею лінійного програмування. 

До задач лінійного програмування можуть бути зведені і нелінійні моделі 

прикладних задач з метою їх спрощення, шляхом застосування різних прийомів 

лінеаризації. Проте це можливо тільки в тому випадку, якщо така лінеаризація не 

порушує адекватності моделі реальним ситуаціям. 

Завдяки сучасним інформаційним технологіям, в даний час задачі лінійного 

програмування, втім, як і нелінійні задачі, успішно розв’язуються різними 

програмними засобами або спеціальними обчислювальними пакетами. Це дає 

можливість розробникам і користувачам більшою мірою зосередитися не на 

розв’язуванні задач, а на питаннях формування їх мети, на постановці задач 

моделювання, а також на побудові найбільш адекватних математичних моделей. 

Зокрема, в разі використання табличного процесора Excel такі задачі розв’язуються 

за допомогою функції «Пошук рішення». 

Розглянемо типові прикладні задачі лінійного програмування і ознайомимося з 

існуючими підходами до їх розв’язання із застосуванням вказаної функції Excel. 

 

 

2.2.1. Модель оптимізації виробничої програми підприємства 
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Теоретичне введення. 

Однієї з найважливіших задач для виробничих підприємств є раціональний 

розподіл обмежених ресурсів між конкуруючими за них потребами. Для розв’язання 

цієї задачі необхідно оптимізувати виробничу програму підприємства з метою 

одержання максимального прибутку в запланований період. 

У загальному випадку підприємство може випускати n видів продукції, і для 

цього використовується m видів ресурсів. Обсяг виробництва продукції, 

номенклатурний склад, об'єм споживаних ресурсів підприємство може варіювати, 

однак є обмеження, пов'язані з обмеженістю попиту й дефіцитом всіх або деяких 

ресурсів. При цьому припускається, що всі інші внутрішні й зовнішні фактори, які 

впливають на роботу підприємства (ціни на продукцію, вартість ресурсів інше) 

відомі, і протягом запланованого періоду залишаються незмінними. 

Побудуємо математичну модель планування вигідного виробництва. 

Позначимо відомі постійні величини як: aij – питомі витрати j-го ресурсу на одиницю 

i-ї продукції; qj – ціна одиниці j-го ресурсу; bj – запас j-го ресурсу на підприємстві; pi 

– ціна одиниці i-ї продукції; ci – питома собівартість виготовлення й реалізації 

одиниці i-ї продукції без урахування вартості ресурсів. Варто звернути увагу на те, 

що в загальному випадку питома собівартість може зменшуватися при збільшенні 

обсягів виробництва, тобто може бути не константою, а змінною величиною. 

Внутрішніми змінними виробничого процесу є: xi – обсяг виробництва i-ї 

продукції як незалежна змінна, на яку накладаються обмеження: 
maxmin , ii xx  – 

відповідно, нижня й верхня границі обсягу виробництва i-ї продукції; yj – об'єм 

споживання j-го ресурсу як змінна, залежна від об'єму виробленої продукції, 

причому 
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                                            (2.4) 

 

Цільовою функцією, яку необхідно оптимізувати, є прибуток P від випуску й 

реалізації продукції. Величина прибутку утворюється у результаті віднімання від 

виторгу від реалізації значення собівартості продукції і вартості витрачених 

ресурсів: 
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Тоді модель задачі оптимізації виробничої програми підприємства має такий 

вигляд: 

потрібно максимізувати: 

 

maxP
                                                         (2.6) 
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при обмеженнях: 

 

],,1[,maxmin nixxx iii   

].,1[, mjby jj                                                    (2.7) 

 

Друге із цих обмежень означає, що для кожного ресурсу, що використовується 

у виробництві, об'єм його споживання не може перевищувати наявних запасів цього 

ресурсу на складах підприємства. 

Таким чином, лінійні вирази (2.4)-(2.7) моделі свідчать про те, що для 

розв’язання задачі оптимізації виробничої програми підприємства можуть 

застосовуватися методи лінійного програмування. 

Розглянемо наступний приклад. Припустимо, що на підприємстві прийнято 

рішення виробляти кілька видів цукерок. Назвемо їх умовно A, B і C. Відомо, що 

реалізація 10-ти кілограм цукерок А дає прибуток 9 грн., В – 10 грн. і С – 16 грн. 

Будемо вважати, що попит на цукерки не задоволений, і їхній збут 

забезпечений при будь-яких обсягах виробництва. Таким чином, цукерки можна 

виробляти в будь-яких кількостях, тобто обмеження зверху відсутні: max

ix . Крім 

того, установимо нижню межу обсягу виробництва як 0min ix . Однак запаси 

сировини обмежені. Необхідно визначити, яких цукерок і скільки десятків кілограм 

необхідно виробити, щоб загальний прибуток від їхньої реалізації був 

максимальним. 

Норми витрати сировини на виробництво 10-ти кг цукерок кожного виду, а 

також запаси сировини, що є в наявності, і очікуваний прибуток по видах продукції 

наведені в табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Норми витрат сировини на виробництво 10 кг цукерок, запаси 

сировини і прибуток 

Сировина 

Норми витрат сировини, 

кг 
Запас 

сировини, кг 
А В С 

Какао 18 15 12 360 

Цукор 6 4 8 192 

Наповнювач 5 3 3 180 

Прибуток, грн. 9 10 16  

 

Методичні рекомендації. 

Введемо вихідні дані задачі й формули моделі (2.4)-(2.7) в електронну таблицю 

Excel, як показано на рис. 2.8. 
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У меню «Сервіс» активізуємо команду «Пошук рішення» й опишемо його 

параметри, як показано на рис. 2.9. 

В «Параметрах» пошуку рішення вкажемо на «Лінійність моделі». Решту 

параметрів цього вікна можна залишити без змін. 

Запустимо «Пошук рішення», вибравши команду «Виконати». Якщо все 

зроблено правильно, то рішення буде таким, як показано на рис. 2.9. 

З рішення видно, що оптимальний план випуску передбачає виготовлення 80 

кг цукерок В і 200 кг цукерок С. Цукерки А виробляти не варто. Отриманий на 

основі цього рішення загальний прибуток підприємства становитиме 400 грн. 
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Рисунок 2.8 – Модель та вихідні дані задачі вигідного виробництва 
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Рисунок 2.9 – Опис параметрів пошуку рішення і результати оптимізації 

виробництва цукерок 

 

Контрольне завдання 2.2.1 

Варіанти чисельних значень норм витрати сировини, її запасів, а також 

прибутку при виробництві цукерок, у відповідності зі структурою табл. 2.2, наведені 

в табл. 2.3. Побудувати план найбільш вигідного виробництва для розглянутої вище 

задачі. 
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Таблиця 2.3 – Варіанти чисельних значень норм витрати сировини, запасів сировини і прибутку 

№ 

варіанту 
Матриця даних 

№ 

варіанту 
Матриця даних 

№ 

варіанту 
Матриця даних 

1 

10 11 2 350 

6 

8 7 6 240 

11 

3 4 8 440 

4 5 6 300 5 4 6 340 7 6 5 390 

1 2 3 250 5 4 3 390 1 3 2 370 

7 9 14  11 10 8  9 11 10  

2 

3 4 7 340 

7 

4 3 5 230 

12 

5 3 7 395 

6 5 4 260 5 6 4 320 7 6 8 415 

3 2 1 310 4 5 3 370 1 4 5 385 

13 8 7  11 14 7  17 14 16  

3 

6 7 8 320 

8 

1 4 8 220 

13 

4 7 8 210 

9 8 7 330 6 7 4 330 7 8 6 315 

2 3 4 270 4 3 5 390 4 1 2 405 

8 10 14  10 8 8  6 8 7  

4 

2 1 3 380 

9 

5 8 5 210 

14 

5 9 7 355 

7 8 9 410 6 4 7 380 8 9 7 400 

4 3 2 280 2 3 1 310 4 3 1 285 

6 5 8  9 8 10  8 8 10  

5 

5 4 3 290 

10 

6 2 8 150 

15 

6 2 7 200 

4 6 5 390 6 5 2 215 8 7 9 280 

3 4 5 400 3 5 4 185 1 3 5 310 

4 6 12  8 6 4  11 9 8  
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2.2.2. Модель оптимізації призначень на підприємстві 

Теоретичне введення. 

Задача про оптимізацію призначень – це розподільна задача, у якій для 

виконання кожної роботи потрібен один і тільки один ресурс (одна людина, одна 

автомашина інше), а кожен ресурс може бути використаний на одній і тільки одній 

роботі. Це означає, що ресурси не роздільні між роботами, а роботи не роздільні між 

ресурсами. При цьому кожне виконання якої-небудь роботи тим або іншим 

робітником має свою вартість. Суть задачі оптимізації призначень полягає в тому, 

щоб установити такий розподіл робіт між наявними ресурсами, при якому загальна 

вартість виконання всіх робіт буде мінімальною. 

Задача про оптимізацію призначень має місце при призначенні людей на 

посади або роботи, автомашин на маршрути, водіїв на автомашини, при розподілі 

груп по аудиторіях тощо. Задача про призначення є частковим випадком 

транспортної задачі, яка буде розглянута підчас виконання контрольної роботи з 

дисципліни. 

Для розв’язання задачі про призначення побудуємо її математичну модель. 

Нехай змінна xij=1, якщо i-м робітником виконується j-а робота, і xij=0, якщо i-м 

робітником не виконується j-а робота. Тоді модель задачі має такий вигляд: 

потрібно мінімізувати: 

 

min
1 1


 

m

i

n

j

ijij xcz
                                                (2.8) 

 

де cij – вартість виконання i-м робітником j-ї роботи, а z – загальна вартість 

виконання всіх робіт; 

при обмеженнях: 

 

],,1[,1
1

njx
m

i

ij 


 

],,1[,1
1

mix
n

j

ij 


                                                (2.9) 

],,1[],,1[},1,0{ njmixij 
 

 

де m – число робітників, а – n число робіт. 

Перші дві умови з (2.9) відповідно означають, що кожна робота виконується 

тільки одним робітником, а кожен робітник трудиться тільки на одній роботі. 

Якщо число робіт збігається із числом робітників, тобто n=m, то задача про 

призначення є збалансованою. 

Розглянемо приклад розв’язання задачі про призначення за допомогою Excel. 
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Нехай четверо робітників можуть виконувати чотири види робіт. Необхідно 

скласти план виконання робіт так, щоб всі роботи були виконані, кожен робітник був 

зайнятий тільки на одній роботі, а сумарна вартість виконання всіх робіт була 

мінімальною. 

 

Методичні рекомендації. 

Введемо задані вартості cij виконання робіт в комірки діапазону B3:E6 (рис. 

2.10). У моделі задачі про призначення рядки будуть відповідати робітником, а 

стовпці – роботам. Відзначимо, що дана задача є збалансованою: n=m=4. Якщо 

задача не збалансована, то перед початком розв’язування її необхідно збалансувати, 

ввівши необхідне число фіктивних рядків або стовпців з досить великими 

штрафними вартостями робіт. 

Для розв’язання цієї задачі за допомогою засобу пошуку рішення відведемо 

під невідомі xij діапазон комірок G4:J7. В комірку K3 введемо цільову функцію z 

(2.8): 

 

=СУММПРОИЗВ (G4:J7;B3:E6), 

 

яка обчислює загальну вартість робіт. Праворуч і внизу від діапазону невідомих 

введемо формули, що задають ліві частини обмежень (2.9), як показано на рис. 2.10. 

Потім виберемо команду «Сервіс»\«Пошук рішення» і заповнимо діалогове 

вікно, що відкрилося, як показано на рис. 2.11, вказавши цільову комірку, діапазон 

змінюваних комірок при оптимізації та обмеження згідно (2.9). 

Не забудемо також у діалоговому вікні «Параметри пошуку рішення» 

встановити ознаку «Лінійна модель». Решту параметрів цього вікна можна залишити 

без змін. 
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Рисунок 2.10 – Вихідні дані і модель задачі про призначення 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Діалогове вікно «Пошук рішення» задачі про призначення 

 

 



29 

 

Після натискання кнопки «Виконати» засіб пошуку рішень знайде оптимальне 

рішення, як показано на рис. 2.12. Згідно з отриманим рішенням, для одержання 

мінімальної сумарної вартості робіт, рівної 18 грн., перший працівник повинен 

виконувати першу роботу, другий – третю, третій – другу, четвертий – четверту 

роботу. 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Оптимальний план роботи в задачі про призначення 

 

Контрольне завдання 2.2.2 

Варіанти чисельних значень матриці вартості робіт наведені в табл. 2.4. 

Скласти оптимальний план виконання робіт для розглянутої вище задачі. 

 

 



30 

 

Таблиця 2.4 – Варіанти чисельних значень матриці вартості робіт 

№ 

варіанту 

Матриця 

вартості робіт 

№ 

варіанту 

Матриця 

вартості робіт 

№ 

варіанту 

Матриця 

вартості робіт 

1 

10 11 2 3 

6 

8 7 6 4 

11 

3 4 8 4 

4 5 6 3 5 4 6 3 7 6 5 3 

1 2 3 2 5 4 3 9 1 3 2 7 

7 9 14 8 11 10 8 8 9 11 10 2 

2 

3 4 7 3 

7 

4 3 5 8 

12 

5 3 7 9 

6 5 4 2 5 6 4 3 7 6 8 4 

3 2 1 3 4 5 3 7 1 4 5 3 

13 8 7 4 11 14 7 4 17 14 16 8 

3 

6 7 8 3 

8 

1 4 8 2 

13 

4 7 8 2 

9 8 7 3 6 7 4 3 7 8 6 3 

2 3 4 2 4 3 5 9 4 1 2 5 

8 10 14 5 10 8 8 4 6 8 7 7 

4 

2 1 3 3 

9 

5 8 5 1 

14 

5 9 7 3 

7 8 9 4 6 4 7 8 8 9 7 4 

4 3 2 2 2 3 1 3 4 3 1 5 

6 5 8 6 9 8 10 4 8 8 10 3 

5 

5 4 3 2 

10 

6 2 8 50 

15 

6 2 7 2 

4 6 5 3 6 5 2 2 8 7 9 8 

3 4 5 4 3 5 4 8 1 3 5 1 

4 6 12 8 8 6 4 3 11 9 8 6 
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2.3. Побудувати та дослідити модель вирішення прикладної задачі в 

умовах невизначеності та ризику 

 

Теоретичне введення. 

В тому випадку, якщо інформація про стан зовнішнього середовища, яку має 

в своєму розпорядженні ОПР, не є абсолютно повною і достовірною, то такі умови 

називаються умовами невизначеності або ризику, а управлінські рішення, 

прийняті в цих умовах, називаються імовірнісними. 

Якщо при цьому відомі вірогідності станів зовнішнього середовища, то такі 

умови називають умовами ризику, а якщо невідомі – то умовами невизначеності. 

Під невизначеністю розуміються явища, що не піддаються кількісному 

аналізу й виміру з як завгодно великою точністю. 

В умовах невизначеності і ризику прийняття рішення може бути основане на 

аналізі так званої матриці цінності (або загрози) альтернатив. Матриця цінності 

(загрози) альтернатив в загальному випадку має вигляд, як показано в табл. 2.1. 

У цій матриці величина uij позначає або цінність, тобто можливу 

користь (виграш), від прийняття i-го рішення в разі реалізації j-го стану 

зовнішнього середовища, або загрозу, тобто можливу втрату (програш), від 

прийнятого рішення. 

 

Таблиця 2.1 – Матриця цінності (загрози) альтернатив 

Номер альтернативного 

рішення 

Номер стану зовнішнього середовища 

1 … j … m 

1 u11 … u1j  u1m 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 . 

. 

. 

 . 

. 

. i ui1 … uij … uim 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 . 

. 

. 

 . 

. 

. n un1 … unj … unm 

 

Нехай є матриця цінності альтернатив, як показано в табл. 2.1, і при цьому 

яким-небудь чином (наприклад, експертним методом) оцінена вірогідність всіх m 

станів зовнішнього середовища pj, де 1≤j≤m. При цьому передбачається, що 

зовнішнє середовище («природа») є пасивним і не створює протидії особі, що 

приймає рішення. Тоді для оцінки альтернативних рішень можуть бути 

використані критерії Байеса-Лапласа або Ходжеса-Лемана: 

Критерій Байеса-Лапласа для кожної можливої альтернативи передбачає 

розрахунок наступних оцінок: 
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niupu
m
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ijji 
                                              (2.7) 

Далі після розрахунку по (2.7) всіх значень iu  вибирають альтернативу з 

найбільшою оцінкою: 

.max
1









i

n

i

БЛ uu
                                                  (2.8)

 

Критерій Ходжеса-Лемана оснований на обчисленні наступних оцінок: 

 .,1  ,)1( min niuuu iii  
                                   (2.9)

 

де 0≤β≤1 – коефіцієнт довіри до отриманих вірогідностей pj, тобто до експертів; 

iu  – оцінки, розраховані по критерію Байеса-Лапласа згідно (2.7). 

Значення β=0 відповідає повній недовірі до експертів і песимістичній 

оцінці (тобто критерію Вальда); β=1 відповідає повній довірі до експертів і оцінці 

по критерію Байеса-Лапласа. 

Далі після розрахунку по (2.9) всіх значень iu  вибирають альтернативу з 

найбільшою оцінкою: 

 .max
1

i

n

i

ХЛ uu



                                                  (2.10)

 

Розглянемо числовий приклад прийняття рішень в умовах ризику. 

Нехай підприємство має три альтернативних варіанти своєї ринкової 

стратегії при трьох можливих станах зовнішнього середовища. Оцінки його 

прибутку, залежно від стану зовнішнього середовища, представлені у вигляді 

матриці цінності альтернатив. 

За допомогою експертів отримані наступні оцінки вірогідності станів 

зовнішнього середовища: р1=0,5, р2=0,35, р3=0,15. Необхідно оцінити 

альтернативні рішення за критеріями Байеса-Лапласа і Ходжеса-Лемана (β=0,6). 

 

Методичні рекомендації. 

Побудуємо модель задачі в Excel у вигляді матриці цінності альтернатив, як 

показано на рис. 2.3. Там же, в комірках праворуч від цінностей, введемо формули 

(2.7) і (2.9) для розрахунку чисельних значень оцінок по кожному з критеріїв, а 

вгорі від цінностей – надані експертами значення вірогідності станів зовнішнього 

середовища. Кращі (максимальні) по кожному з критеріїв значення оцінок, що 

вказують на оптимальні альтернативи, як і раніше шляхом умовного 

форматування відмітимо напівжирним відображенням. Після введення вихідних 

даних, як показано на рис. 2.4, отримуємо розраховані оцінки вибору альтернатив. 
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Таким чином, за обставин, що склалися, обидва критерії віддають перевагу 

другій альтернативі, яка передбачає підсилення рекламної діяльності, але без 

зниження цін на продукцію. 
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Рисунок 2.3 – Модель пошуку рішення в умовах ризику 
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Рисунок 2.4 – Результати моделювання в умовах ризику 

 



Контрольне завдання 2.3.1 
Варіанти чисельних значень матриці цінності альтернатив вказані в табл. 2.2. Нехай 

отримані експертні оцінки вірогідності станів зовнішнього середовища р1=0,3, р2=0,45, 

р3=0,25. В умовах ризику визначити оптимальне рішення, використовуючи критерії 

Байеса-Лапласа і Ходжеса-Лемана (β=0,8). 

 

Таблиця 2.2 – Варіанти чисельних значень матриці цінності альтернатив 

№ 

варіанту 

Матриця 

цінності 

№ 

варіанту 

Матриця 

цінності 

№ 

варіанту 

Матриця 

цінності 

1 
100 80 40 

6 
100 80 50 

11 
100 70 50 

90 90 70 90 100 70 90 90 60 
60 60 80 60 90 80 50 60 70 

2 
100 70 60 

7 
100 80 50 

12 
100 70 50 

80 90 70 80 90 70 80 90 60 
60 70 80 60 90 80 60 70 80 

3 
100 80 40 

8 
100 80 40 

13 
100 80 50 

70 90 60 70 90 50 70 90 60 
60 70 80 50 70 80 60 70 70 

4 
100 80 20 

9 
100 80 50 

14 
100 80 50 

80 90 40 80 90 70 70 90 70 
30 40 80 40 70 80 40 60 70 

5 
100 80 50 

10 
100 80 30 

15 
100 80 40 

80 95 70 90 90 40 80 90 70 
60 70 80 50 60 70 50 70 100 

 

 

Семінарське заняття №3: Побудова та реалізація прогнозних моделей в MS 

Excel при вирішенні прикладних задач – 4 год. 

Мета заняття: засвоїти основні підходи до побудови прогнозних моделей для 

вирішення прикладних оптимізаційних задачі в MS Excel. 

Обладнання: ПК в комп’ютерному класі, прикладна програма MS Excel. 

Питання: за допомогою MS Excel побудувати та дослідити типові прогнозні моделі 

для вирішення відповідних прикладних задач. 

Хід семінарського заняття 

3.1. Побудувати та дослідити прогнозну регресійну модель 

 

Теоретичне введення. 

Регресійно-кореляційний аналіз дозволяє представити спостережувані результати 

досліджуваного процесу прогнозною моделлю у вигляді аналітичної функції, яка 

встановлює зв'язок між змінними досліджуваного процесу. Термін «регресія» передбачає 

встановлення природи зв'язку між цими змінними (наприклад, лінійна регресія), а термін 
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«кореляція» вказує на тісноту цього зв'язку (наскільки сильно одна змінна впливає на 

іншу змінну). 

Незалежні змінні пов'язані із залежної за допомогою функції регресії, яка залежить 

також від набору невідомих параметрів. Якщо функція лінійна щодо параметрів, то 

говорять про лінійну модель регресії. В іншому випадку має місце нелінійна модель 

регресії. Модель лінійної регресії, яка встановлює зв'язок між двома змінними, 

називається простою (парною) лінійною регресією, а при більшій кількості змінних – 

множинною лінійною регресією. 

Результати регресійно-кореляційного аналізу дають можливість подальшого 

прогнозування значень отриманої функції в майбутньому, а отже і можливість 

передбачати можливі результати досліджуваного процесу. 

Продемонструємо можливість парного регресійно-кореляційного аналізу на 

прикладі визначення залежності об'єму реалізації продукції від ціни на цю продукції і 

витрат на її рекламу. Нехай на деякому підприємстві ведуться записи про щомісячні 

об'єми продажу продукції, що виробляється, про витрати на рекламу цієї продукції, а 

також про її ціну, яка діяла в поточному місяці. В результаті таких спостережень за 

певний період часу буде накопичена статистична інформація, яка представлена в табл. 

1.1. Якщо реклама продукції ефективна, то можна припустити, що, ймовірно, існує 

якийсь зв'язок між витратами на рекламу і відповідними щомісячними об'ємами продажу. 

Причому, чим більша сума витрат на рекламу, тим більші об'єми продажу (принаймні, в 

певних межах). Аналогічним чином, можна також припустити, що і ціна на продукцію 

якимось чином впливає на об'єми продажу, і найвірогідніше, що збільшення ціни може 

призводити до зниження об'ємів продажу продукції. 

Проте не існує теоретичної основи, виходячи з якої можна було б написати 

рівняння, які математично зв'язують об'єми продажів з витратами на рекламу продукції і 

ціною на неї. Хоча встановлення зв'язку між цими змінними дозволило б керівництву 

планувати фінансову, цінову, рекламну і виробничу політику підприємства. 

Спробуємо встановити ці зв'язки за допомогою методу парного регресійно-

кореляційного аналізу, визначивши, як кожен із вказаних параметрів незалежно один від 

одного впливає на об’єми продажу продукції підприємства. Причому спочатку дослідимо 

вплив ціни на об’єми продажу, а потім вплив на них розміру рекламних вкладень. 

Методичні рекомендації. 

Заповнимо робочий лист електронної таблиці редактора Excel вихідними даними 

про щомісячні спостереження вказаних параметрів, як показано в табл. 1.1. 

Після введення початкових даних, побудуємо точкову діаграму залежності об'єму 

реалізації продукції від ціни на цю продукції. 

 

Таблиця 1.1 – Статистичні дані щомісячних спостережень 

Витрати на 

рекламу, грн. 

Ціна товару, 

грн. 

Сума продажу, 

грн. 

665,00 147,20 7175,00 

1913,00 158,50 5836,00 

2246,00 161,50 9946,00 
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6374,00 103,20 23627,00 

7068,00 191,90 8468,00 

1056,00 134,90 20509,00 

10557,00 107,80 49569,00 

12635,00 155,80 35895,00 

13490,00 117,80 52580,00 

14509,00 100,70 65392,00 

15599,00 172,90 27827,00 

15600,00 95,60 75058,00 

17194,00 98,80 80669,00 

19000,00 105,50 44880,00 

19399,00 99,90 69520,00 

25122,00 76,80 98643,00 

25896,00 95,20 75587,00 

26430,00 119,70 83475,00 

31459,00 125,50 91696,00 

 

Далі апроксимуємо отриману криву спочатку за допомогою лінійної залежності. 

Для цього: 

 встановимо курсор миші в межах побудованої діаграми, перейдемо в меню 

«Діаграма» і виберемо команду «Додати лінію тренда»; 

На екрані з'явиться вікно вибору лінії тренда. Виконаємо налаштування лінії тренда 

таким чином: 

 виберемо у вкладці «Тип» лінійну апроксимацію; 

 у вкладці «Параметри» встановимо ознаки «показувати рівняння на діаграмі» і 

«показувати величину достовірності апроксимації (R
2
) на діаграмі»; 

 натиснемо на кнопку «OK». 

Результат апроксимації показаний на рис. 1.1. 

Як видно, отримано наступну лінійну функцію регресії: 

y=-749,3x+142196, 

де в даному випадку x – це незалежна змінна регресії – ціна на продукцію, а у – це 

залежна змінна регресії – сума продажу продукції протягом місяця. 
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Рисунок 1.1 – Результати економетричного аналізу 

Отримане лінійне рівняння – це найбільш простий результат аналізу. Цей процес 

носить назву побудови простої лінійної регресії, а розрахований в результаті аналізу 

коефіцієнт рівняння при змінній x – коефіцієнтом регресії. Його від’ємне значення в 

розглянутому прикладі означає, що зростання ціни призводить до спаду об’ємів продажу 

продукції. 

Однієї з основних задач регресійно-кореляційного аналізу є пошук такої функції 

регресії, що якнайкраще відповідає характеру аналізованого зв'язку. Правильний підбор 

рівняння регресії відноситься до найбільш відповідального етапу моделювання. 

Критерієм, що може бути застосований в якості міри правильності вибору функції 

регресії, і який визначає тісноту зв'язку між змінними x і у регресії, є показник R
2
, який 

називається коефіцієнтом детермінації або величиною достовірності апроксимації. Чим 

ближче він до одиниці, тим тісніший зв'язок, тобто, тим сильніше змінна x пов'язана із 

змінною у, і тим більш «кращою» вважається функція регресії. 

У розглянутому нами прикладі величина достовірності апроксимації виявилась 

рівною R
2
=0,5788, внаслідок чого можна вважати, що майже на 58% такий параметр, як 

ціна продукції, в даному випадку визначає об'єм її продажів. Тоді на частку решти не 

врахованих в явному вигляді факторів, що можуть впливати на об'єм продажу продукції, 

припадає 42% зміни вихідної функції побудованої лінійної регресії. 

Тепер, використовуючи отриману за допомогою Excel залежність, можна 

передбачити, наприклад, що в разі встановлення ціни продукції, рівної 120 грн., об'єм її 

реалізації за місяць може скласти 52280 грн. Для цього досить підставити це значення 

ціни в отриману функцію регресії. Таким чином, цей приклад показує, що Excel дозволяє 

не лише визначати аналітичну залежність між таблично заданими даними, але і 

передбачати тенденцію їх зміни. 

Збережемо таблицю вихідних даних задачі та отримані результати аналізу в 

особистому каталозі під ім'ям regresiya.xls, оскільки дана регресійна модель буде 

потрібна нам надалі при виконанні контрольних завдань. 

У багатьох випадках припущення про лінійний характер зв'язку між двома 

аналізованими змінними може виявитися помилковим, а застосування лінійної функції 

може привести до значних похибок при дослідженні реальних процесів. У цьому випадку 

виникає необхідність у пошуку інших, нелінійних функцій регресії, що дозволяють 

щонайкраще відобразити зв'язок між змінними регресійного аналізу. При аналізі 

нелінійних залежностей особливого значення набуває вибір і обґрунтування типу 

рівняння, яке б найбільш повно відобразило цей зв'язок. На практиці для цього можуть 

застосовуватися різні нелінійні залежності. Наприклад, табличний редактор Excel має у 

своєму розпорядженні, крім функції лінійної регресії, такі функції нелінійної регресії, як 

логарифмічну, поліноміальну, степеневу та експонентну функції. 

 

Контрольне завдання 3.1.1 
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Відкрити створений раніше файл regresiya.xls. Побудувати точкову діаграму 

залежності об'єму реалізації продукції від витрат на її рекламу і дослідити отриману 

криву за допомогою лінійної залежності. 

Вказівка. Повинна бути отримана наступна функція регресії: y=3,0088x+6598,6, де x 

– це витрати на рекламу продукції, а у – сума її продажу протягом місяця. Величина 

достовірності апроксимації повинна дорівнювати R
2
=0,8015. 

Отриманий результат аналізу дозволяє спрогнозувати результати майбутніх 

рекламних вкладень підприємства і оцінити очікуваний ефект від реклами продукції. 

 

Контрольне завдання 3.1.2 
Відкрити створений раніше файл regresiya.xls. Побудувати по черзі точкові 

діаграми залежності об'єму реалізації продукції від її ціни, а також залежності об'єму 

реалізації продукції від витрат на її рекламу, і дослідити їх за допомогою різних, наявних 

в Excel, нелінійних залежностей (парна нелінійна регресія), визначаючи величини 

достовірності апроксимації R
2
 для кожної залежності. 

Після цього в якості результуючої моделі парної нелінійної регресії виберіть 

найбільш оптимальні функції регресії, виходячи з загально прийнятих вимог до точності і 

складності моделей економічних процесів. 

 

 

3.2. Побудувати та дослідити прогнозну модель аналізу часових рядів 

 

Теоретичне введення. 

Числові дані спостережень, що характеризують процеси або явища, які постійно 

змінюються в часі, називаються часовими рядами, а окремі спостереження часового ряду 

– рівнями цього ряду. Метод прогнозування, заснований на аналізі часових рядів, 

називається методом аналізу часових рядів, або методом проектування тренда. 

Однієї з головних задач аналізу часових рядів є задача визначення основної 

закономірності (тренда) зміни досліджуваного показника економічного процесу в часі. 

Тренд – це рівняння виду 

),(tfy   

що виражає в середньому зміну в часі показника, заданого часовим рядом. Таке рівняння 

можна розглядати як окремий випадок регресії. Таким чином, метод аналізу часових 

рядів являє собою парний регресійно-кореляційний аналіз, незалежною змінною якого є 

час. 

Розглянемо приклад виконання прогнозування методом аналізу часових рядів. 

Нехай тижневі обсяги випуску продукції виробничої компанії постійно зростають. 

Значення цього показника наведені в табл. 2.1. Необхідно зробити прогноз обсягів 

випуску продукції на три тижні вперед. 

Методичні рекомендації. 

Заповнимо робочий лист електронної таблиці редактора Excel вихідними даними 

про щотижневі об’єми випуску продукції. 
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Після введення початкових даних побудуємо графік залежності об'єму випуску 

продукції від часу, відміреного в тижнях. 

Далі апроксимуємо отриману криву спочатку за допомогою лінійної залежності, 

виконуючи послідовність дій, яка була описана для парного регресійно-кореляційного 

аналізу. 

Для прогнозування об’ємів випуску продукції на три тижні вперед у вкладці 

«Параметри» додатково встановимо ознаку «Прогноз вперед на 3 періоди» (рис. 2.1). 

Результат введення початкових даних і побудови моделі лінійної регресії з 

відображенням фактичних і прогнозованих об’ємів випуску продукції, показаний на рис. 

2.1. 

Таким чином, отримано наступну лінійну функцію регресії: 

y=10,059x+38,129 

де в даному випадку x – це час в тижнях, а у – об’єм випуску продукції за тиждень. 

Коефіцієнт детермінації R
2
=0,9701. 

 

Таблиця 2.1 – Статистичні дані про щотижневі об’єми випуску продукції 

Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Об’єми 

випуску, 

тис. шт. 

70 42 51 91 75 117 119 120 132 121 138 141 167 

Тиждень 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Об’єми 

випуску, 

тис. шт. 

183 187 187 226 238 233 233 266 275 261 288 271 290 

 

Однак, як вказувалось раніше, припущення про лінійний характер тренду може 

виявитися помилковим, а застосування лінійної функції може привести до значних 

похибок прогнозування. Тому виникає необхідність у пошуку інших, нелінійних функцій 

регресії, і вибору з них такої функції, яка б забезпечила максимальне наближення 

показника (в даному випадку – об’єму випуску продукції) до фактичних значень часового 

ряду з табл. 2.1. 

Як і раніше, критерієм, який може бути застосований в якості міри правильності 

вибору функції регресії, є коефіцієнт детермінації R
2
, значення якого повинно бути 

максимально наближене до одиниці. Однак при цьому слід пам’ятати, що виходячи з 

загально прийнятих вимог до точності і складності моделей економічних процесів, такі 

моделі не повинні бути надмірно складними для сприйняття і застосування на практиці. 

Для пошуку оптимальної функцій регресії додатково апроксимуємо побудований 

раніше часовий ряд об’ємів випуску продукції за допомогою різних, наявних в Excel, 

нелінійних залежностей (логарифмічної, поліноміальної, степеневої та експонентної), 

визначаючи для кожної з цих залежностей величини достовірності апроксимації R
2
. 

Отримуємо наступні результати: 

 Логарифмічна апроксимація: y=84,157Ln(x)-24,37, R
2
=0,8149. 

 Поліноміальна апроксимація при n=2: y=-0,0091x
2
+10,304x+36,987, R

2
=0,9702; 
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 поліноміальна апроксимація при n=3: y=-0,0134x
3+

0,5329x
2
+4,3398x+51,655, R

2
=0,9735. 

 Степенева апроксимація: y=36,389x
0,6115

, R
2
=0,8812. 

 Експонентна апроксимація: y=61,82e
0,0675x

, R
2
=0,8941. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що модель лінійної регресії дає одне 

з найкращих наближень прогнозованих результатів випуску продукції до їх фактичних 

значень, лише трохи поступаючись в точності поліноміальній апроксимації. Однак, 

враховуючи простоту й наочність лінійної регресійної моделі, вона може бути вибрана в 

якості оптимальної моделі прогнозування об’ємів випуску продукції для даного 

прикладу. 

Тепер, використовуючи отримане за допомогою Excel оптимальне лінійне рівняння 

тренду, можна передбачити, що в наступні три тижні після базового періоду 

виробництва, тобто на 27-му, 28-му і 29-му тижнях, очікуються об’єми випуску 

продукції, відповідно, 310, 320 і 330 тисяч штук. Для цього достатньо підставити ці три 

значення прогнозованого періоду часу в отриману лінійну функцію регресії і розрахувати 

відповідні значення об’ємів у, або визначити їх графічно за допомогою графіка на рис. 

2.1. 

 

Контрольне завдання 3.2.1 

В табл. 2.2 приведено статистичні дані циклів Кондрат’єва по розвитку світової 

економіки за останнє століття. Необхідно побудувати часовий ряд, визначити характер 

тренду та спрогнозувати короткостроковий (до 2015 року), середньостроковий (до 2025 

року) та довгостроковий (до 2050 року) сценарії розвитку світової економіки, відмітивши 

майбутні періоди можливих економічних піднесень та спадів. 

Зауваження. В ході виконання завдання необхідно спочатку впевнитися в тому, що 

жодна з регресійних залежностей Excel не задовольняє вирішенню даного завдання. Тому 

необхідно виявити і застосувати іншу (тригонометричну) функцію регресії виду 

y=Asin(ωt), яка б у найбільшій мірі сприяла опису циклів Кондрат’єва і прогнозуванню 

розвитку світової економіки. 

 

Таблиця 2.2 – статистичні дані розвитку світової економіки 

Рік 
Приріст капіталу, 

% 
Рік 

Приріст капіталу, 

% 

1905 0 1960 19 

1910 13 1965 11 

1915 20 1970 -3 

1920 14 1975 -16 

1925 2 1980 -20 

1930 -11 1985 -15 

1935 -19 1990 -1 

1940 -18 1995 12 

1945 -8 2000 20 

1950 3 2005 18 

1955 17 2008 11 
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Рисунок 2.1 – Результати побудови моделі лінійної регресії з прогнозуванням 

 

Література: [4, 8, 11, 12, 14, 19, 25, 30]. 

 

Тема 3. Сучасні інформаційні технології і системи та їх застосування у 

вирішенні прикладних інформаційних задач 

 

Семінарське заняття №4: Робота з інформаційними системами та базами даних 

при обробці та аналізі інформаційних масивів – 4 год. 

Мета заняття: ознайомитися із сучасними інформаційними технологіями та їх 

застосуванням при обробці даних та вирішенні прикладних інформаційних задач. 
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Обладнання: ПК в комп’ютерному класі, демонстраційна версія програмної системи 

Net Cracker Professional. 

Питання: за допомогою мережі Інтернет та вбудованої довідкової системи 

ознайомитися з можливостями та роботою програмної системи Net Cracker Professional. 

Засвоїти основні сучасні комп’ютерно-технічних засоби. 

 

Хід практичної роботи 

 

Завдання 1. Ознайомитися із основами сітьових технологій за допомогою вбудованої 

довідкової системи Net Cracker Professional. 

Завдання 2. Побудувати простий однорівневий сітьовий проект у системі Net Cracker, як 

показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Простий однорівневий сітьовий проект у системі Net Cracker. 

Завдання 3. Побудувати багаторівневий сітьовий проект у системі Net Cracker, як 

показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Багаторівневий сітьовий проект у системі Net Cracker. 

Література: [6, 7, 10, 13-15, 17, 20]. 

 

Розділ 2. Основи алгоритмізації та програмування 

 

Тема 1. Поняття алгоритмів та їх побудова 

 

Семінарське заняття №5: Побудова алгоритмів вирішення прикладних задач – 

2 год. 

Мета заняття: засвоїти основні правила побудови алгоритмів для вирішення 

типових прикладних задач. 

Обладнання: ПК в комп’ютерному класі. 

Питання: за допомогою мережі Інтернет ознайомитися з основними типами, 

характеристиками алгоритмів та правилами їх побудови. 

 

Хід семінарського заняття 

Завдання 1. Ознайомитися з властивостями алгоритмів: дискретність, визначеність, 

результативність, масовість. 

Завдання 2. Ознайомитися з формами запису алгоритмів: текстова, формульна, блок-

схеми, алгоритмічні мови. 
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Завдання 3. Ознайомитися з базовими алгоритмічними структурами: лінійною, 

розгалуженою, циклічною. 

Література: [2, 5, 27-29]. 

 

 

Тема 2. Основи розробки прикладних програм мовою Turbo Pascal 

 

Семінарське заняття №6: Розробка прикладних програм мовою Turbo Pascal – 

14 год. 

Мета заняття: засвоїти основні правила та підходи до розробки прикладних 

програм мовою Turbo Pascal. 

Обладнання: ПК в комп’ютерному класі, середовище програмування Turbo Pascal. 

Питання: ознайомитися з середовищем розробки прикладних програмних проектів 

Turbo Pascal та технологією роботи в ньому. 

Хід семінарського заняття 

Завдання 1. Ознайомитися з будівельними блоками (базовими елементами) програм 

мовою ТР та загальною структурою програм на мові ТР. 

Завдання 2. Ознайомитися з операціями і вбудованими функціями мови ТР для роботи з 

типами даних. 

Завдання 3. Ознайомитися з управляючими структурами (операторами) мови ТР. 

Завдання 4. Ознайомитися з операторами розгалуження алгоритмів мови ТР. 

Завдання 5. Ознайомитися з циклічними обчислювальними процесами і операторами 

циклів мови ТР. 

Література: [2, 5, 27-29]. 

 

 

Рекомендована література 

 

Основна література 

46. Абрамов В.О., Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І., Шекунов А.В. Основи інформатики: 

Навч. посібник. – К.: Видав. КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. – 268 с. 

47. Алгоритмічна мова Паскаль: Навчальний посібник для студентів бакалаврату 

напрямку електроніка/ Уклад. Д.Д. Татарчук. – ІВЦ “Політехніка”, 2006 - 85 с. 

48. Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. Навч. посіб. з баз. підготовки 

для студентів екон. і техн.. спеціал. Ден. і заоч. форм навчання. – К: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 568 с. іл. 

49. Гладкий А.А. Excel 2007: / Гладкий А.А., Чиртик А.А.. - СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 

2007. - 364 с. 

50. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal i Delphi. Підручник. 
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Львів – Деол. 2002. 144 с. 

51. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. Посібник. – К.: 

КНЕУ, 2001. – 400 с. 

52. Гурвиц Г. А. Microsoft Access 2010. Разработка приложений на реальном примере. 

СПб.: БХВ-Петербург, 2010.- 496 с.: ил. (Профессиональное программирование) 

53. Зудилова Т.В., Одиночкина С.В., Осетрова И.С., Осипов Н.А. Работа пользователя в 

Microsoft Word 2010 - СПб: НИУИТМО, 2012. – 100 с. 

54. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря – К.: Видавничий центр 

―Академія‖, 2003. – 704 с. 

55. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посібник/За редакцією В.С. 

Пономаренка – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 542 с.  

56. Лубенець С.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навчальний 

посібник. – Львів: ПП «Магнолія 2006», 2010. – 262 с. 

57. Мур, Джеффри, Уэдерфорд, Ларри Р. и др. Экономическое моделирование в Microsoft 

Excel, 6-е изд. : Пер с англ - М Издательский дом “Вильямс”, 2004. - 1024 с .ил. 

58. Ситник В. Ф. та інші. Системи підтримки прийняття рішень. – К.: Техніка, 1995. – 162 

с. 

59. Сеннов А. Access 2010. Учебный курс / А.Сеннов. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с. 

60. Ситник В. Ф. та інші. Основи інформаційних систем: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 

2001. – 420 с. 

Допоміжна література 

61. Баженов В.А., Венгерський П.С., Горлач О.М. та ін. Інформатика. Комп'ютерна 

техніка. Комп'ютерні технології. Підручник для студентів вищих закладів освіти. - К.: 

Каравела, 2003. - 464 с.  

62. Кошелев В.Е. Access 2007. Эффективное использование / В.Е. Кошелев. – М.: ООО 

"Бином-Пресс", 2008. – 592 с. 

63. Мамченко С.Д., Одинець В.А. Економічна інформатика: Практикум Нав.посібник. – 

К.: Знання, 2008. – 192 с. 

64. Несен А. В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. - М.:COЛOH-ПРЕСС, 

2011. - 448 с. 

65. Ситник В.Ф., Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі: Навч.- метод. посібник для самост. 

вивчення дисц.-К.:КНЕУ, 1999.- 204 с. 

66. Степанов А.Н. Информатика: Учебник для вузов. - 5-е изд. – СПб. Питер, 2007. – 765 

с. 

67. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник.-

К.:КНЕУ, 2000.- 208 с. 

 
 

 Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 
68. Прикладна інформатика - що це таке? – Режим доступу : http://kafedam.pp.ua/11861-

prikladna-nformatika-scho-ce-take-prikladna-matematika-ta-nformatika-v-yakih-profesyah-

mozhna-zastosuvati.html 
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69. Бусигін Б.С., Коротенко Г.М., Коротенко Л.М. Прикладна інформатика: Підручник. – 

Режим доступу : http://gis.dp.ua/downloads/uploads/text/prikladnaya_informatika.pdf 

70. Днепров А. Видеосамоучитель Word 2007: / Днепров А. - СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 

2008. 

71. Л.Д. Шевчук. Сутність прикладної інформатики. – Режим доступу : 

http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/14/23.pdf 

72. Основи програмування на мові Pascal. – Режим доступу : http://pascal.dp.ua/rozdl-

pershiy.html 

73. Turbo Pascal 7.0. Электронный учебник для студентов. – Режим доступа : 

http://mif.vspu.ru/books/pascal/ 

74. Т.А. Вакалюк. Програмування мовою Pascal. навчально-методичний посібник. – 

Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/20117/1/selection.pdf 

75. Уокенбах, Джон. Формулы в Microsoft Office Excel 2007: перевод с англ. / Уокенбах, 

Джон, Храмов, С.А. - М.; СПб.; К.: Диалектика ; М.: Вильямс, 2008. - CD-ROM. 

 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ 

 

Тема 1. Сутність прикладної інформатики та її базові елементи 

 

Самостійна робота студентів: Моделі та складові елементи прикладної інформатики 

– 2 год. 

Мета: ознайомитися з існуючими моделями та складовими елементами прикладної 

інформатики. 

Завдання: 

Опрацювати наступні теми: 

3. Складові елементи прикладної інформатики. 

4. Моделі прикладної інформатики. 

 

Література: [1, 3, 9, 16, 18, 21, 22-24, 26]. 

 

 

 

Тема 2. Офісне прикладне програмне забезпечення і його застосування при обробці 

даних та оптимізації управлінських рішень 

 

Самостійна робота студентів: Робота зі списками даних та інструментами 

аналізу даних в MS Excel – 2 год. 

Мета: освоїти роботу зі списками даних та інструментами аналізу даних в MS Excel. 

Завдання: 

Опрацювати наступні теми: 

3. Робота зі списками даних в MS Excel. 

4. Інструменти аналізу даних в MS Excel. 
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Література: [4, 8, 11, 12, 14, 19, 25, 30]. 
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Тема 3. Сучасні інформаційні технології і системи та їх застосування у вирішенні 

прикладних інформаційних задач 

 

Самостійна робота студентів: Особливості функціонування систем підтримки 

прийняття рішень та експертних систем при вирішення прикладних управлінських 

та аналітичних задач – 2 год. 

Мета: ознайомитися з особливостями функціонування систем підтримки прийняття 

рішень та експертних систем при вирішення прикладних управлінських та аналітичних 

задач. 

Завдання: 

Опрацювати наступні теми: 

3. Особливості функціонування систем підтримки прийняття рішень при вирішення 

прикладних управлінських та аналітичних задач. 

4. Особливості функціонування систем експертних систем при вирішення прикладних 

управлінських та аналітичних задач. 

 

Література: [6, 7, 10, 13-15, 17, 20]. 
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РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ 

 

 

Тема 1. Поняття алгоритмів та їх побудова 

 

Самостійна робота студентів: Побудови базових алгоритмічних структур – 6 

год. 

Мета: освоїти правила побудови базових алгоритмічних структур. 

Завдання: 

Опрацювати наступні теми: 

4. Правила побудови лінійної алгоритмічної структури. 

5. Правила побудови розгалуженої алгоритмічної структури. 

6. Правила побудови циклічної ї алгоритмічної структури. 

 

Література: [2, 5, 27-29]. 

 

 

Тема 2. Основи розробки прикладних програм мовою Turbo Pascal 

 

Самостійна робота студентів: Середовище розробки прикладних програмних 

проектів Turbo Pascal та технологія роботи в ньому – 15 год. 

Мета: ознайомитися з середовищем розробки прикладних програмних проектів Turbo 

Pascal та освоїти технологію роботи в ньому. 

Завдання: 

Опрацювати наступні теми: 

3. Середовище розробки прикладних програмних проектів Turbo Pascal. 

4. Технологія розробки прикладних програмних проектів в середовищі Turbo Pascal. 

 

Література: [2, 5, 27-29]. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

44. Поняття прикладної інформатики та її місце в загальній структурі інформаційної 

науки. 

45. Задачі та напрями прикладної інформатики. 

46. Моделі та складові елементи прикладної інформатики. 

47. Інформаційні ресурси як складовий елемент прикладної інформатики. 

48. Поняття інформації, її атрибути, властивості та види. 

49. Міри інформації. Синтаксична, семантична і прагматична міри та їх характеристики. 

50. Класифікація і кодування інформації. Методи класифікація і кодування. 

51. Технічні засоби реалізації інформаційних процесів. 

52. Електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) та комп’ютерні обчислювальні мережі як 

основа інформаційних систем і технологій. 
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53. Сітьове обладнання та канали передачі даних. 

54. Локальні й глобальні комп’ютерні мережі. 

55. Вирішення прикладних задач в мережі інтернет. 

56. Обчислювальні грід-мережі та їх характеристика. 

57. Телекомунікаційні мережі та їх застосування в інформаційних системах. 

58. Застосування офісного, інтерактивного і мультимедійного обладнання у вирішенні 

прикладних інформаційних задач. 

59. Склад та структура програмного забезпечення ЕОМ. 

60. Сучасне прикладне програмне забезпечення та його класифікація. 

61. Інструментальні засоби програмування. 

62. Склад, загальна характеристики пакету офісних прикладних програм MS Office та 

його застосування при вирішенні прикладних інформаційних задач. 

63. Призначення та функціональні можливості табличного процесору Microsoft Excel. 

64. Робота зі списками даних в MS Excel. 

65. Інструменти аналізу даних в MS Excel. 

66. Вирішення прикладних оптимізаційних задачі на основі моделювання та 

прогнозування. 

67. Побудова, реалізація та дослідження типових оптимізаційних і прогнозних моделей в 

MS Excel. 

68. Основні поняття про бази даних та системи управління базами даних (СУБД). 

69. Архітектури побудови електронних баз даних та їх застосування при обробці та аналізі 

інформаційних масивів. 

70. Сучасні управлінські інформаційні системи та їх застосування при автоматизації 

документообігу та аналізі управлінської інформації. 

71. Системи підтримки прийняття рішень та їх застосування при вирішення прикладних 

аналітичних та управлінських задач. 

72. Експертні системи: структура, призначення, характеристики і особливості 

застосування при вирішення прикладних задач. 

73. Визначення алгоритму, властивості алгоритмів: дискретність, визначеність, 

результативність, масовість. 

74. Форми запису алгоритмів: текстова, формульна, блок-схеми, алгоритмічні мови. 

75. Базові алгоритмічні структури: лінійна, розгалужена, циклічна. 

76. Середовище розробки прикладних програмних проектів Turbo Pascal (ТР) та 

технології роботи в ньому. 

77. Будівельні блоки (базові елементи) програм мовою ТР. 

78. Константи, змінні та їх типи. Загальна структура програм на мові ТР. 

79. Вирази, операнди і операції мови ТР. 

80. Типи даних мови ТР: дійсні (Real), цілочисельні (Іnteger), логічні (Boolean). 

81. Операції і вбудовані функції ТР для роботи з типами даних. 

82. Управляючі структури (оператори) мови ТР. Прості оператори. 

83. Складні (структурні) оператори ТР для управління виконанням алгоритмів. Складовий 

оператор begin ... end. 

84. Оператори ТР розгалуження алгоритмів. Умовний оператор if. Оператор вибору case. 
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85. Циклічні обчислювальні процеси і оператори циклів ТР. Цикли з параметром. 

Оператор циклу з параметром for. 

86. Оператор циклу ТР з передумовою while. Оператор циклу з післяумовою repeat. 

 

Рекомендована література 

 

Основна література 

76. Абрамов В.О., Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І., Шекунов А.В. Основи інформатики: 

Навч. посібник. – К.: Видав. КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. – 268 с. 

77. Алгоритмічна мова Паскаль: Навчальний посібник для студентів бакалаврату 

напрямку електроніка/ Уклад. Д.Д. Татарчук. – ІВЦ “Політехніка”, 2006 - 85 с. 

78. Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. Навч. посіб. з баз. підготовки 

для студентів екон. і техн.. спеціал. Ден. і заоч. форм навчання. – К: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 568 с. іл. 

79. Гладкий А.А. Excel 2007: / Гладкий А.А., Чиртик А.А.. - СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 

2007. - 364 с. 

80. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal i Delphi. Підручник. 

Львів – Деол. 2002. 144 с. 

81. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. Посібник. – К.: 

КНЕУ, 2001. – 400 с. 

82. Гурвиц Г. А. Microsoft Access 2010. Разработка приложений на реальном примере. 

СПб.: БХВ-Петербург, 2010.- 496 с.: ил. (Профессиональное программирование) 

83. Зудилова Т.В., Одиночкина С.В., Осетрова И.С., Осипов Н.А. Работа пользователя в 

Microsoft Word 2010 - СПб: НИУИТМО, 2012. – 100 с. 

84. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря – К.: Видавничий центр ― 

Академія, 2003. – 704 с. 

85. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посібник/За редакцією В.С. 

Пономаренка – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 542 с.  

86. Лубенець С.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навчальний 

посібник. – Львів: ПП «Магнолія 2006», 2010. – 262 с. 

87. Мур, Джеффри, Уэдерфорд, Ларри Р. и др. Экономическое моделирование в Microsoft 

Excel, 6-е изд. : Пер с англ - М Издательский дом “Вильямс”, 2004. - 1024 с .ил. 

88. Ситник В. Ф. та інші. Системи підтримки прийняття рішень. – К.: Техніка, 1995. – 162 

с. 

89. Сеннов А. Access 2010. Учебный курс / А.Сеннов. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с. 

90. Ситник В. Ф. та інші. Основи інформаційних систем: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 

2001. – 420 с. 

Допоміжна література 

91. Баженов В.А., Венгерський П.С., Горлач О.М. та ін. Інформатика. Комп'ютерна 

техніка. Комп'ютерні технології. Підручник для студентів вищих закладів освіти. - К.: 

Каравела, 2003. - 464 с.  

92. Кошелев В.Е. Access 2007. Эффективное использование / В.Е. Кошелев. – М.: ООО 
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"Бином-Пресс", 2008. – 592 с. 

93. Мамченко С.Д., Одинець В.А. Економічна інформатика: Практикум Нав.посібник. – 

К.: Знання, 2008. – 192 с. 

94. Несен А. В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. - М.:COЛOH-ПРЕСС, 

2011. - 448 с. 

95. Ситник В.Ф., Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі: Навч.- метод. посібник для самост. 

вивчення дисц.-К.:КНЕУ, 1999.- 204 с. 

96. Степанов А.Н. Информатика: Учебник для вузов. - 5-е изд. – СПб. Питер, 2007. – 765 

с. 

97. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник.-

К.:КНЕУ, 2000.- 208 с. 
 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

98. Прикладна інформатика - що це таке? – Режим доступу : http://kafedam.pp.ua/11861-

prikladna-nformatika-scho-ce-take-prikladna-matematika-ta-nformatika-v-yakih-profesyah-

mozhna-zastosuvati.html 

99. Бусигін Б.С., Коротенко Г.М., Коротенко Л.М. Прикладна інформатика: Підручник. – 

Режим доступу : http://gis.dp.ua/downloads/uploads/text/prikladnaya_informatika.pdf 

100. Днепров А. Видеосамоучитель Word 2007: / Днепров А. - СПб.; М.; Х.; Минск: 

Питер, 2008. 

101. Л.Д. Шевчук. Сутність прикладної інформатики. – Режим доступу : 

http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/14/23.pdf 

102. Основи програмування на мові Pascal. – Режим доступу : http://pascal.dp.ua/rozdl-

pershiy.html 

103. Turbo Pascal 7.0. Электронный учебник для студентов. – Режим доступа : 

http://mif.vspu.ru/books/pascal/ 

104. Т.А. Вакалюк. Програмування мовою Pascal. навчально-методичний посібник. – 

Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/20117/1/selection.pdf 

105. Уокенбах, Джон. Формулы в Microsoft Office Excel 2007: перевод с англ. / Уокенбах, 

Джон, Храмов, С.А. - М.; СПб.; К.: Диалектика ; М.: Вильямс, 2008. - CD-ROM. 
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ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Виконати індивідуальне контрольне завдання із застосуванням офісної програми MS 

Excel. Варіант завдання вибирається відповідно до номера студента у списку студентів 

групи. 

 

Розв’язати прикладну задачу з мінімізації транспортних витрат на перевезення 

кінцевої продукції підприємства із застосуванням офісної програми MS Excel, 

визначивши оптимальний план постачання. 

Варіанти чисельних значень матриці транспортних витрат, попиту на продукції і 

виробничих можливостей підприємства приведені в табл. 1. Зберігання на фабриці 

одиниці продукції, не поставленої в центр розподілу, обходиться в 0,75 грн. в день, а 

штраф за прострочене постачання одиниці продукції, яка замовлена споживачем в центрі 

розподілу, але там не знаходиться, рівний 2,5 грн. в день. 

Зауваження. Слід звернути увагу на те, що варіанти 1÷11 відповідають 
збалансованій моделі транспортної задачі, а варіанти 12÷15 – не збалансованій 
моделі. 

Результати контрольної роботи необхідно оформити у вигляді звіту і захистити. 

Звіт повинен бути підготовлений в електронному вигляді у файлі MS Excel і 

роздрукований, та містити у собі наступне: 

 титульний лист; 

 номер варіанту та умови контрольного завдання; 

 результати виконання контрольного завдання у вигляді таблиць з формулами, 

таблиць з розрахованими числовими значеннями, діаграм тощо, які повинні бути 

належним чином оформлені та мати заголовок; 

 висновки з отриманих результатів. 

Результуюча оцінка за виконання контрольної роботи визначається правильністю 

виконання контрольного завдання, оформленням звіту і успішністю його захисту. 
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Таблиця 1 – Варіанти чисельних значень матриці транспортних витрат, попиту і 

виробничих можливостей 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

 
Теоретичне введення. 

Одним із прикладів типових прикладних задач є транспортна задача. Транспортна 

задача – це розподільна задач, в якій роботи і ресурси вимірюються в одних і тих же 

одиницях. У таких задачах ресурси можуть бути розподілені між роботами, і окремі 

роботи можуть бути виконані за допомогою різних комбінацій ресурсів. Прикладом 

типової транспортної задачі є розподіл (транспортування) продукції підприємств-

виробників між складами підприємств-споживачів. Таким чином, модель оптимізації 

розподілу матеріальних ресурсів може успішно застосовуватися при вирішенні 

логістичних задач міжнародних корпорацій. 

Стандартна транспортна задача визначається як задача розробки найбільш 

економічного плану перевезення продукції одного виду з декількох пунктів відправлення 

в пункти призначення. При цьому величина транспортних витрат прямо пропорційна 

об'єму продукції, що перевозиться, і задається за допомогою тарифів на перевезення 

одиниці продукції. 

У звичайній інтерпретації цієї моделі прийнято вважати, що є m різних 

постачальників (підприємств або пунктів відправлення), що мають у своєму 

розпорядженні деякі вироби, які вони можуть відправити n споживачам (у n пунктів 

призначення). Зокрема, передбачається, що підприємство i може відвантажити не більш за 

ai виробів (наявна продукція підприємства), а споживачеві j потрібно не менше bj виробів 

(попит споживача). Кожне переміщення продукції пов'язане з певними витратами. 

Підприємства і склади (пункти збуту) можна представити у вигляді графа, де вузли 

відповідають підприємствам і складам, а лінії, що зв'язують їх, – маршрутам 

транспортування (рис. 1.1). 

Побудуємо математичну модель транспортної задачі. 

Позначимо через xij – об'єм перевезень з i-го підприємства до j-го споживача. 

Функція мети – це сумарні транспортні витрати, тобто 
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де cij – вартість перевезення одиниці продукції з i-го підприємства до j-го споживача. 

Невідомими задачі є об'єми перевезень xij. Щоб задача мала допустимий розв’язок, 

потрібно, щоб загальні ресурси підприємств-постачальників були не меншими від 

загального попиту споживачів. В тому випадку, якщо загальні ресурси дорівнюють 

загальному попиту, транспортна задача є збалансованою, тобто, має місце рівність: 
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Таким чином, отримуємо наступну модель транспортної задачі: 

потрібно мінімізувати: 

minz
                                                                (1.2)
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Рисунок 1.1 – Графічне відображення прикладної транспортної задачі 
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Перше з обмежень (1.3) означає, що загальні об'єми постачань продукції кожному із 

споживачів дорівнюють попиту цих споживачів. Друге обмеження означає, що сумарні 

об'єми відправленої продукції від кожного підприємства-виробника дорівнюють об'ємам 

ресурсів цих підприємств. Природно також, що об'єми перевезень продукції не можуть 

бути від’ємними величинами. 

Розглянемо приклад транспортної задачі, для розв’язання якої також може бути 

використано засіб Excel «Пошук рішення». 

Припустимо, що міжнародна корпорація має 4 фабрики і 5 центрів розподілу її 

товарів в Україні. Фабрики корпорації розташовуються в містах Дніпропетровськ, 

Донецьк, Харків і Київ з виробничими можливостями відповідно 200, 150, 225 і 175 

одиниць продукції щоденно. Центри розподілу товарів корпорації розташовуються у 

Львові, Києві, Луганську, Сімферополі і Одесі з потребами відповідно в 100, 200, 50, 250 і 

150 одиниць продукції щоденно. Зберігання на фабриці одиниці продукції, не 

поставленої в центр розподілу, обходиться в 0,75 грн. в день, а штраф за прострочене 

постачання одиниці продукції, яка замовлена споживачем в центрі розподілу, але там не 
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знаходиться, рівний 2,5 грн. в день. Вартості перевезення одиниці продукції з фабрик в 

пункти розподілу приведені на рис. 1.16. Необхідно так спланувати перевезення, щоб 

мінімізувати сумарні транспортні витрати. 

Відповідно до умов задачі, загальні виробничі можливості фабрик корпорації 

дорівнюють загальним потребам центрів розподілу продукції, що виробляється (750 

одиниць продукції). Це означає, що дана транспортна задача є збалансованою. 

Згідно (1.3), невідомі даної задачі повинні задовольняти наступним обмеженням: 

 об'єми перевезень не можуть бути від’ємними; 

 оскільки модель збалансована, то вся продукція має бути вивезена з фабрик, а 

потреби всіх центрів розподілу мають бути повністю задоволені. 

Завдяки збалансованості моделі, в ній не треба враховувати витрати, пов'язані як із 

складуванням, так і з недопостачанням продукції. Інакше в модель потрібно було б 

ввести: 

 в разі перевиробництва – фіктивний пункт розподілу, вартість перевезень одиниці 

продукції в який вважається рівній вартості складування, а об'єми перевезень – 

об'ємам складування надлишків продукції на фабриках; 

 в разі дефіциту – фіктивну фабрику, вартість перевезень одиниці продукції з якою 

вважається рівній вартості штрафів за недопостачання продукції, а об'єми 

перевезень – об'ємам недопостачання продукції в пункти розподілу. 

 

Методичні рекомендації. 

Для розв’язання цієї задачі за допомогою засобу пошуку рішення введемо 

початкові дані задачі. У комірки B5:F8 введемо вартості перевезень. Праворуч від 

діапазону C12:G15 для невідомих (об'єми перевезень) в комірки H12:H15 введемо 

формули, які обчислюють об'єми продукції, що вивозиться з кожної фабрики, а внизу від 

цього діапазону, в комірки C16:G16 – формули, які визначають об'єми продукції, що 

ввозиться в кожен центр розподілу. Таким чином, ці формули задають ліві частини 

обмежень (1.3). 

У комірки I12:I15 введемо задані обсяги виробництва продукції на фабриках, а в 

комірки C17:G17 – задані потреби в цій продукції в пунктах розподілу. В результаті ці 

значення задають праві частини обмежень (1.3). 

У комірку H16 введена цільова функція z: 

=СУММПРОИЗВ (B5:F8; C12:G15). 

Тепер виберемо команду «Сервіс»\«Пошук рішення» і заповнимо діалогове вікно 

«Пошук рішення», як показано на рис. 1.2. 

Результати побудови моделі транспортної задачі і введення її початкових даних 

показані на рис. 1.3. 

Далі виберемо команду «Параметри» і у діалоговому вікні «Параметри пошуку 

рішення», що відкрилося, встановимо ознаку «Лінійна модель». Решту параметрів цього 

вікна можна залишити без змін. Після натиснення кнопки «Виконати» засіб пошуку 

рішення знаходить оптимальний план постачань продукції і відповідні йому транспортні 

витрати у розмірі 975 грн., як показано на рис. 1.4. 
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Отримане рішення припкладної транспортної задачі означає, що, наприклад, 

продукція, вироблена на фабриці в Дніпропетровську, з метою мінімізації транспортних 

витрат повинна розподілятися таким чином: 100 одиниць до Львова, 25 – до Києва, 50 – 

до Луганська і 25 – до Одеси. До Сімферополя ж необхідний об'єм продукції в кількості 

250 одиниць буде поставлений з інших міст, а саме: 150 одиниць з Донецька і 100 – з 

Харкова. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Діалогове вікно «Пошук рішення» для транспортної задачі 
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Рисунок 1.3 – Вихідні дані та модель прикладної транспортної задачі 
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Рисунок 1.4 – Оптимальний розв’язок прикладної транспортної задачі 
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