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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Лабораторна робота – це форма навчального заняття, при якому студент
під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень
навчальної дисципліни. При цьому він набуває навичок у роботі з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній галузі.
Лабораторні роботи завжди виконуються після вивчення певного розділу
(чи розділів) теоретичного курсу, оскільки вони є практичним підтвердженням
теоретичних положень і висновків. Крім того, лабораторні заняття прищеплюють любов до предмета і сприяють розвитку навичок, які потрібні для практичної і винахідницької діяльності.
Лабораторні роботи відіграють важливу роль у підготовці фахівців через
самостійну виконавчу діяльність. Виконуючи лабораторну роботу, студенти
повинні проявляти ініціативу в подоланні труднощів. Звертатися до викладача
лише тоді, коли вичерпано всі можливості вирішення питань по виконанню
окремого етапу лабораторної роботи.
Дидактичні цілі проведення лабораторних робіт:
− опанування методами експериментальних досліджень (обробка результатів дослідів);
− формування відчуття спеціалізованої техніки та оволодіння специфікою
практичної роботи;
− набуття навичок з безпеки проведення експериментальних досліджень;
− узагальнення, систематизація та поглиблення теоретичного матеріалу завдяки його практичному застосуванню;
− формування умінь застосовувати отримані знання в практичній діяльності, формування компетенцій;
− розвиток аналітичних та проектувальних вмінь;
− вироблення самостійності, відповідальності і творчої ініціативи.
Отримані на понятійно-аналітичному рівні уміння та навички є суттєвим
компонентом компетенції фахівця.
Тематика лабораторних робіт визначається робочою програмою дисципліни.
Лабораторне завдання (робота) може носити репродуктивний, частковопошуковий і пошуковий характер. Роботи, що носять репродуктивний характер,
відрізняються тим, що при їх проведенні студенти користуються детальними
інструкціями, в яких вказані: мета роботи, пояснення (теорія, основні характеристики), порядок виконання роботи, таблиці, висновки (без формулювань),
контрольні питання, література.
Роботи, що носять частково-пошуковий характер, відрізняються тим, що
при їх проведенні студенти не користуються детальними інструкціями, їм не
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заданий порядок виконання необхідних дій. В такому випадку студентам
потрібно самим вибрати спосіб виконання лабораторної роботи.
Роботи, що носять пошуковий характер, відрізняються тим, що студенти
повинні вирішити нову для них проблему, спираючись на наявні у них теоретичні знання.
Лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних
лабораторіях з використанням спеціального устаткування. В окремих випадках
лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного
середовища.
Лабораторні роботи здебільшого належать до класу «жорстких», що
виконуються згідно із заздалегідь підготовленим планом. Такі заняття мають на
меті придбання та закріплення базових знань, відповідних умінь та навичок за
відомим алгоритмом. Заняття передбачають активність студентів, але навчальні
цілі обмежені відсутністю творчості студентів.
При організації підготовки до лабораторних робіт і їх виконання особливу увагу необхідно приділяти техніці безпеки.
Студент під час проведення лабораторних робіт повинен:
− беззаперечно дотримуватись правил охорони праці;
− ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо проведення лабораторних робіт;
− виконати лабораторну роботу за відповідною методикою;
− скласти звіт про виконання лабораторної роботи;
− захистити результати лабораторної роботи;
− одержати оцінку за лабораторну роботу через визначену форму контролю
(захист звітів лабораторних робіт, написана програма в середовищі
програмування).
Викладач повинен:
− провести інструктаж студентів щодо правил безпеки;
− керувати проведення лабораторної роботи;
− здійснити поточний контроль опанування студентами методичних рекомендацій;
− забезпечити дотримування правил безпеки при виконанні лабораторної
роботи;
− скласти графік консультацій;
− оцінити навчальну діяльність студента у процесі виконання лабораторної
роботи.
У ході проведення лабораторного заняття викладач зобов’язаний забезпечити якісне виконання завдань, спрямувати студентів на творчий пошук.
Обов’язково за кожне лабораторне або практичне заняття викладач повинен оцінити рівень практичних умінь студента. Виконана робота реєструється в
навчальному журналі. Усі студенти повинні зробити кожне завдання на лабораторну роботу з дисципліни.
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№
заняття
1

Тема лабораторного заняття.
Контрольні роботи (заліки по модулях)

2
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Тема 2. Загальна модель процесу прийняття рішення
1. Прийняття рішень в умовах ризику, невизначеності,
конфлікту.
2. Підтримка прийняття рішень з використанням
електронних таблиць.
Тема 3. Розвиток і запровадження СППР
3. Перетворення і формування даних в Power BI Desktop.
4. Моделювання даних в Power BI Desktop.
5. Інтерактивна візуалізація даних в Power BI Desktop.
6. Інтерактивна візуалізація даних в Power BI Desktop.
7. Використання карт фігур в Power BI Desktop.
Створення звітів Power BI Desktop.
Тема 6. Орієнтовані на моделі СППР
8. Багатокритеріальна оптимізація економічних рішень
9. Лінійна оптимізаційна задача планування розвитку та
розміщення виробництва з оптимальним розподілом
інвестиційних ресурсів
10. Формування оптимального портфеля календарного
плану реального інвестування
11. Формування оптимального портфеля календарного
плану реального інвестування
Тема 8. Групові СППР
та виконавчі інформаційні системи
12. Основні функції, прийоми та можливості роботи з
СППР “Вибір”.
13. Багатокритеріальний вибір альтернативи вирішення
проблеми на основі МАІ в СППР “Вибір”.
14. Багатокритеріальний вибір альтернативи вирішення
проблеми на основі МАІ в СППР “Вибір”.
Разом лабораторних занять
Разом годин
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Кількість
годин
3
4
2
2
10
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
5
2
2
1
27
27

План лабораторного заняття № 10-11
Тема № 6. Формування оптимального портфеля календарного плану реального
інвестування
Навчальний час: 4 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як «Інформатика», «Інформаційні системи і технології в управлінні»,
«Управління проектами інформатизації», «Захист інформації в інформаційних
системах».
Мета і завдання лабораторного заняття: навчитися формувати оптимальний
портфель календарного плану реального інвестування.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Які змінні є керовані та некеровані в економіко-математичній моделі задачі
формування інвестиційного портфеля та календарного плану?
2. Що є невідомим у економіко–математичній моделі задачі формування
інвестиційного портфеля та календарного плану?
Tj

3. Який дохід визначається за формулою N j  
 1

R j  V j  I j
(1  e)

?

4. Що необхідно враховувати при формуванні інвестиційного портфелю і
календарного плану?
n

5. Що це за обмеження

 

min t ,T j

 

j 1

1

I j x j ,t 1  K t , t  1, T0 ?

6. Який показник прийнято за цільову функцію?
Завдання: Сформувати календарний план реального інвестування підприємства,
що реалізовує 4 потенційних інноваційно-інвестиційних проекти. Перший
проект має життєвий цикл тривалістю 4 роки (табл. 9.1).
Таблиця 9.1
Характеристики першого інноваційно-інвестиційного проекту
тис. грн.
Рік життєвого циклу
1
2
3
Інвестиційні витрати
40-к
20
10к
Поточні витрати
20
70
100
Поточні результати
20
30к
Примітка. k - порядковий номер студента в журналі.
Показник

4
100
600-20к

Другий проект має життєвий цикл тривалістю 7 років (табл. 9.2).
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Таблиця 9.2
Характеристики другого інноваційно-інвестиційного проекту
тис. грн.
Показник
Інвестиційні витрати
Поточні витрати
Поточні результати

1
10
10
-

2
25
70
10

Рік життєвого циклу
3
4
5
35
40
35
100
130
90
280
450

6
200
650

7
240
500

Примітка. k - порядковий номер студента в журналі.
Третій проект має життєвий цикл тривалістю 2 роки (табл. 9.3).
Таблиця 9.3
Характеристики третього інноваційно-інвестиційного проекту
тис. грн.
Показник

Рік життєвого циклу

1
Інвестиційні витрати
30к
Поточні витрати
20
Поточні результати
Примітка. k - порядковий номер студента в журналі.

2
15
70-3к
30

Четвертий проект має життєвий цикл тривалістю 4 роки (табл. 9.4).
Таблиця 9.4
Характеристики четвертого інноваційно-інвестиційного проекту
тис. грн.
Рік життєвого циклу
1
2
3
Інвестиційні витрати
45
30
Поточні витрати
23
60
40
Поточні результати
200+5к
Примітка. k - порядковий номер студента в журналі.
Показник

4
10к
500

Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій − (15+к)%.
Для k - парне: горизонт планування становить 9 років; щорічний ліміт
інвестицій − для першого і третього року

200
тис. грн. і (100+к) тис. грн. для всіх
k

решту років.
Для k - непарне: горизонт планування становить 10 років; щорічний ліміт
інвестицій − для другого і четвертого років 90 тис. грн. і (80+3к) тис. грн. для
всіх решту років.
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Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
Важливим чинником ефективної інвестиційної діяльності є належне
формування портфелю та календарного плану виконання проектів реального
інвестування. Такий план у кожний період часу повинен бути збалансованим
щодо необхідних та наявних інвестиційних ресурсів. Це дозволить здійснювати
безперервну реалізацію кожного з обраних до портфелю інвестиційних проектів.
Постає необхідність у визначенні такого з допустимих планів, який
характеризується найкращими економічними показниками, очікуваними від
реалізації усіх інвестиційних проектів.
Для формування інвестиційного портфеля та календарного плану у
детермінованому випадку використовують наступну систему параметрів.
Некеровані параметри:
Т – тривалість виконання (життєвого циклу) інвестиційного проекту, τ –
номер окремого часового проміжку з життєвого циклу проекту (   1, T );
Iτ – інвестиційні ресурси, необхідні для виконання проекту в τ – му
часовому проміжку його життєвого циклу;
Vτ – вартісна оцінка поточних (неінвестиційних) витрат, пов'язаних з
реалізацією проекту, у τ – му часовому проміжку;
Rτ – вартісна оцінка поточних результатів, пов'язаних із функціонуванням
проекту, у τ – му часовому проміжку;
N – чистий, зведений до початку життєвого циклу, дохід за проектом:
T

N 

R   V  I 

 1

(1  e)

,

(9.1)

де е – нормативний коефіцієнт економічної ефективності інвестицій.
Керовані змінні:
xt – логічна змінна, яка відбиває факт вибору проекту та початку його
реалізації у t -му часовому проміжку планового періоду:
1, якщо інноваційно  інвестиційний проект буде обрано

xt  
та розпочато у t  му проміжку ,
0, у протилежно му випадку .


N0 – чистий, зведений до початку планового періоду, дохід за проектом:
N0  N

T0 T 1


t 1

xt
(1  e) t 1

(9.2)

де T0 – тривалість горизонту планування (Т0>Т ), t – номер окремого
проміжку часу з планового горизонту (t = 1, Т0 ).
Нехай є n потенційних інвестиційних проектів, кожний з яких
характеризуєтеся наступними показниками ( j - номер проекту, j  1, n ):
T j – тривалість життєвого циклу;
I j – необхідні інвестиційні витрати у  -му часовому проміжку життєвого
циклу;
V j та R j – відповідно, поточні витрати та результати у τ-му часовому
проміжку життєвого циклу;
3

Продовжити перегляд
Форми контролю знань – виконання завдання по розв’язанню задачі
формування оптимального портфеля календарного плану реального
інвестування.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
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2009. − 136с.
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посіб. для самост. вивч. дисципліни / М.А. Сендзюк; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2010.
– 68 с.
Інтернет ресурси:
1. Гомонай-Стрижко М.В. Інформаційні системи та технології на
підприємстві:. Конспект лекцій. − Львів: НЛТУ, 2014. − 200 с. [Електрон.
ресурс].
/
Гомонай-Стрижко
М.В.,
Якімцов
В.В.
−
http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Встановити СППР “Вибір” та ознайомитися із її основними функціями,
прийомами та можливостями роботи.

Укладач: ____________
(підпис)

Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 1-2
Тема № 2. Прийняття рішень в умовах ризику, невизначеності, конфлікту.
Підтримка прийняття рішень з використанням електронних таблиць.
Навчальний час: 4 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як «Інформатика», «Інформаційні системи і технології в управлінні»,
«Управління проектами інформатизації», «Захист інформації в інформаційних
системах».
Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок
знаходження оптимального управлінського рішення в умовах ризику та/або
невизначеності з використанням критеріїв песимізму, оптимізму, Гурвіца,
Лапласа, Байєса-Лапласа та Ходжа-Лемана.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1.
Яка економічна інтерпретація критерію Байєса-Лапласа?
2.
Яка економічна інтерпретація критерію Лапласа?
3.
Яка економічна інтерпретація критерію песимізму?
4.
Яка економічна інтерпретація критерію оптимізму?
5.
Яка економічна інтерпретація коефіцієнта  у критерії Гурвіца?
6.
У чому полягає головна відмінність між ситуаціями прийняття рішень
в умовах ризику та в умовах невизначеності?
7.
Які найбільш відомі критерії прийняття рішень застосовують в умовах
ризику?
8.
Які найбільш відомі критерії прийняття рішень застосовують в умовах
невизначеності?
9.
Що являє собою показник оптимізму (або схильності до ризику), який
використовується в критерії Гурвіца?
10. Яку точку зору особи, що приймає рішення в умовах невизначеності,
відображає: а) критерій Лапласа; б) критерій мінімаксу (максиміну); в)
критерій Севіджа; г) критерій Гурвіца?
11. Яку інформацію містить матриця прибутків (втрат)?
Завдання:
Завдання 1. Торговельне підприємство планує продаж сезонних товарів на
ринках, враховуючи можливі варіанти купівельного попиту ( П1 , П 2 , П 3 , П 4 , П 5 ) −
дуже низький, низький, середній, високий та дуже високий. На підприємстві
розроблено чотири господарських стратегії продажу товарів ( A1 , A2 , A3 , A4 ) .
Товарообіг, що залежить від стратегій підприємства й купівельного попиту,
представлено у вигляді платіжної матриці (табл. 1.1).
1

Таблиця 1.1
Платіжна матриця
Ai

Пj

П1

П2

П3

П4

П5

180

140

k

245 4k

232

A1
A2
A3

420

120 10k

140

220

100

25  8k

315

35

49

10(k  23)  50

A4

290 10k

k

9

100k  90

201

Потрібно знайти оптимальну стратегію поведінки торговельного
підприємства, використовуючи критерії песимізму, оптимізму, Гурвіца (при
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1
13  k  26 ) Лапласа, Байєса-Лапласа ( p1  0,1
1  k  12 або  
k 3
k

p2  0,2

p3  

p4    0,1 p5  1  p1  p2  p3  p4 ) та Ходжа-Лемана.

Завдання 2. Із використанням засобів редактора електронних таблиць Excel та
критеріїв песимізму, оптимізму, Гурвіца, Лапласа, Байєса-Лапласа, ХоджаЛемана знайти оптимальний розв’язок задачі.
Варіант завдання обрати відповідно до порядкового номера студента у
академічному журналі групи.
Варіант 1.
Приватний підприємець відкрив новий продовольчий магазин. При цьому
необхідно укласти довгостроковий договір з однією з оптових баз з постачання
продукції. У місті є п'ять оптових баз: А, В, С, D і Е. У якості альтернатив, що
визначають вибір бази виступають: широта асортименту (К1); кредитні і
фінансові умови (К2); сервісні і транспортні умови (К3); репутація і надійність
(К4). За всіма критеріям були отримані експертні оцінки в балах по 10-бальній
системі. Також є оцінки ваг критеріїв:
Альтернатива
А
B
C
D
E
Вага

Критерій

К1

К2

К3

К4

9
7
3
4
6
7

4
6
8
9
5
8

5
5
6
4
7
6

6
4
5
7
2
3

З якою базою найкраще укласти договір?
Варіант 2.
Недержавний освітній заклад у зв'язку з розширенням діяльності бажає
придбати будівлю під навчальний корпус. Є варіанти купівлі чотирьох будівель:
в центрі міста - А; в житловому секторі - В; в промисловій зоні С; на околиці
2

міста D. В якості критеріїв виступають: ціна покупки (К1, млн. грн.), площа
будови (К2, кв.м.), місце розташування (К3, хвилини від метро), якість будови
(К4, бал за 10-бальною шкалою).
Результати оцінок альтернатив за критеріями:
Альтернатива
А
B
C
D
Вага

Критерій

К1

К2

К3

К4

12
11
9
7
8

10500
12000
7500
6000
7

25
20
15
10
9

4
9
8
6
6

Де краща купувати будівлю?
Варіант 3.
Є 5 варіантів вибору проекту охоронної системи підприємства: А1, А2, А3,
А4, А5. В якості критеріїв виступають: К1 вартість (тис. грн.), К2 надійність,
вірогідність безвідмовної роботи протягом терміну експлуатації, К3 - споживча
потужність (кВт), К4 - електробезпека (бал).
Оцінки альтернатив за всіма критерієм та ваги критеріїв:
Критерій
Альтернатива
А1
А2
А3
А4
А5
Вага

К1

К2

К3

К4

540
480
390
500
350

0,28
0,22
0,15
0,24
0,12

22
10
5
13
7

7
6
3
8
5

7

8

6

5

Яку охоронну систему потрібно встановлювати?
Варіант 4.
Керівник підприємства вибирає адвоката для представлення його інтересів
у суді. У якості альтернатив є адвокати А1, А2, А3 і А4, а критеріїв - Вартість
(К1), Авторитет (К2), Репутація (К3), спеціалізації (К4). Оцінки показників
привабливості кожного адвоката (альтернативи) за кожним критерієм, а також
ваги критеріїв по десятибальній системі представлені матрицею:
Альтернатива
А1
А2
А3
А4
Вага

Критерій

К1

К2

К3

К4

3
8
4
9

7
3
8
6

2
6
3
5

9
7
5
4

8

9

6

7

З яким адвокатом найкраще співпрацювати?
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Варіант 5.
Директор приватного підприємства має намір прийняти на посаду юриста
одного фахівця. Є п'ять кандидатів на цю посаду: А1, А2, А3, А4, А5. В якості
критеріїв виступають: Освіта (100 бальна система, К1), Розмір зарплати, яку хоче
отримувати претендент (тис. грн. на місяць, К2); Стаж роботи на юридичній
посаді (років, К3); Частка виграних справ у суді; Характеристики з місць
попередніх робіт, авторитет (10 бальна система). Оцінки альтернатив за всіма
критеріями, а також ваги критеріїв наведені в таблиці:
Альтернатива
А1
А2
А3
А4
А5

Критерій К1

К2

85
60
30
75
40
7

Вага

К4

К3

30
20
12
24
15
5

22
10
5
13
7
6

К5

0,65
0,6
0,45
0,7
0,55
8

6
7
5
8
7
6

Яким буде оптимальне рішення з прийому на посаду юриста?
Варіант 6.
Директору приватного підприємства потрібно затвердити проект
локальної мережі підприємства. Є п'ять варіантів проектів: А1, А2, А3, А4, А5. В
якості критеріїв виступають: К1 - Пропускна здатність (Мб/с), К2 - Вартість
реалізації (тис. грн.); К3 - Ресурс (років); К4 - Імовірність безвідмовної роботи
протягом року; К5 - Характеристики технічного обслуговування (10 бальна
система). Оцінки альтернатив за всіма критерієм наведені в таблиці, ваги
критеріїв рівні W1 = 9; W2 = 8; W3 = 6; W4 = 7, W5 = 7. Вибрати кращий проект.
Проект

Критерій К1

А1
А2
А3
А4
А5

К2

67
33
88
73
73

К3

29
26
11
32
24

К4

11
14
17
15
8

К5

0,85
0,73
0,81
0,93
0,78

9
6
6
8
8

Варіант 7.
Директор фінансової компанії проводить ризиковану фінансову операцію.
Страхова компанія пропонує застрахувати угоду і пропонує 4 варіанти
страховки: A1, A2, A3, A4. Компенсація збитків для кожного варіанта залежить
від того, який з можливих страхових випадків стався. Виділяють 5 видів
страхових випадків: S1, S2, S3, S4, S5. Компенсації (тис. грн.) для кожного виду
страховки при кожному страховому випадку складають матрицю виграшів виду:
Ai
A1
A2

Sj

S1
43
41

S2
22
37

S3
42
40

S4
49
38

S5
45
42
4

A3
A4

39
37

48
29

37
32

42
58

36
41

Вибрати найкращу альтернативу, використовуючи критерії Лапласа,
Вальда, максимального оптимізму, Севіджа і Гурвіца при коефіцієнті довіри
λ=0,4.
Варіант 8.
Фермер, маючи в оренді великі площі під посів кукурудзи, зауважив, що
вологості ґрунту в сезон дозрівання кукурудзи недостатньо, щоб отримати
максимальний урожай. Експерти радили фермеру провести дренажні канали в
період кінця весни - початку літа, що має значно підвищити урожай. Були
запропоновані 5 проектів дренажних каналів: A1, A2, A3, A4, A5, витрати на які
залежать від погодних умов в період весна - літо. Можливі варіанти: S1 - дощова
весна і дощове літо; S2 - дощова весна і сухе літо; S3 - суха весна і дощове літо;
S4 - суха весна і сухе літо. Матриця витрат має вигляд:
Ai
A1
A2
A3
A4
A5

Sj

S1
21
20
16
23
15

S2
12
21
33
16
16

S3
22
18
14
19
24

S4
25
19
17
24
26

Вибрати найкращу альтернативу, використовуючи критерії Лапласа,
Вальда, максимального оптимізму, Севіджа і Гурвіца при коефіцієнті довіри
λ=0,7.
Варіант 9.
Директор торгової фірми, що продає телевізори, вирішив відкрити
представництво в обласному центрі. У нього є альтернативи або створювати
власний магазин в окремому приміщенні, або організовувати співпрацю з
місцевими торговими центрами. Всього можна виділити 5 альтернатив рішення:
A1, A2, A3, A4, A5. Успіх фірми залежить від того, як складеться ситуація на
ринку послуг, що надаються. Експерти виділяють 4 можливих варіанти розвитку
ситуації S1, S2, S3, S4. Прибуток фірми для кожної альтернативи при кожній
ситуації представлений матрицею виграшів aij (млн. грн. / рік).
Аi
А1
А2
А3
А4
А5

Bj

S1

S2

S3

S4

8
9
2
12
15

12
10
4
14
6

14
11
9
10
7

5
10
22
1
14

Вибрати найкращу альтернативу, використовуючи критерії Лапласа,
Вальда, максимального оптимізму, Севіджа і Гурвіца при коефіцієнті довіри
λ=0,6.
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Варіант 9.
Нафтова компанія збирається побудувати нову нафтову вишку. Є 4
проекти A, B, C і D. Витрати на будівництво (млн. грн.) залежать від того, які
погодні умови будуть в період будівництва. Можливі 5 варіантів погоди S1, S 2,
S3, S 4, S5. Вибрати оптимальний проект для будівництва використовуючи
критерії Лапласа, Вальда, максимального оптимізму, Севіджа і Гурвіца при
λ=0,6. Матриця витрат має вигляд:
Аi
A1
A2
A3
A4

Sj

S1
7
9
6
9

S2
12
10
8
10

S3
8
7
15
8

S4
10
8
9
11

S5
5
9
7
7

Варіант 10.
Залежно від того, якою буде соціально-економічне становище в Україні
(А1, А2) іноземний інвестор обере ту чи іншу стратегію (В1, В2, В3) та інвестує
конкретну суму інвестицій у виробництво інноваційного продукту:
А1
1000000
150000
10000

В1
В2
В3

А2
20000
120000
5500

Визначити, яку стратегію обере інвестор.
Варіант 11.
Керівництво комерційного банку визначило обсяг продажу валюти
залежно від динаміки (зміни) валютного курсу (К1, К2). Імовірності виникнення
зазначених умов на валютному ринку складають відповідно 0,4; 0,6.
К1
р=0,4
Долар США
Євро
Російський рубль

1000
2500
2360

К2
р=0,6
2555
900
600

Обрати найкращу стратегію для банку.
Варіант 12.
Керівництво супермаркету електроніки визначило, який може бути обсяг
реалізації залежно від застосування трьох стратегій: введення більш гнучких
знижок; збільшення реклами; розширення сфери післяпродажного
обслуговування покупців при умові середніх і низьких темпів інфляції.
Результати розрахунків наведено у таблиці:
Стратегія

Гнучкі знижки
Збільшення реклами
Післяпродажне обслуговування

Темпи інфляції
середні
низькі

p  0,3

p  0,7

3 600
1 200
1 700

1 900
2 000
1 800
6

Яку стратегію керівництву супермаркету слід обрати?
Варіант 13.
Фірма може випускати продукцію одного з наступних шести видів:
парасольки, куртки, плащі, сумки, туфлі, шляпи. Голова фірми повинен
прийняти рішення, який з цих видів продукції випускати протягом наступного
літнього сезону. Прибуток фірми залежить від того, яким буде літо – дощовим,
спекотним або помірним, та визначається табл.
Парасольки
Куртки
Плащі
Сумки
Туфлі
Шляпи

Дощове
80
70
70
50
75
35

Спекотне
60
40
50
50
50
75

Помірне
40
80
60
70
50
60

Вибір якого варіанту виробництва буде оптимальним?
Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
Продовжити перегляд
Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у Excel, обговорення
виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління
знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В.
Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.
2. Братушка С. М., Новак С. М., Хайлук С. О. Системи підтримки прийняття
рішень: навч. посіб. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». - 2010. – 265 с.
3. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний
посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. − К. : НАУ-друк,
2009. − 136с.
4. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе;
Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
5. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб
/ О. М. Полінкевич, І. Г. Волинець. – Луцьк : ВежаДрук, 2018. – 336 с.
6. Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних технологій і систем:
Навчальний посібник. / Павлиш В. А., Гліненко Л. К. - Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2013. − 500 с.
7. Теорія прийняття рішень: рекомендації до вивчення дисципліни
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 122
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації
«Інформаційні технології в біології та медицині» / Л.С. Файнзільберг, В.С.
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Якимчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл,
50 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 24 с
8. Теорія прийняття рішень [текст] підручник. / За заг. ред. Бутка М. П. [М.
П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко та ін.] – К. : «Центр учбової
літератури», 2015. – 360 с.
Інтернет ресурси:
1. Гомонай-Стрижко М.В. Інформаційні системи та технології на
підприємстві:. Конспект лекцій. − Львів: НЛТУ, 2014. − 200 с. URL:
http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf
2. Демиденко М. А. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. –
Дніпро: Національний гірничий університет, 2016. – 104 с. URL:
http://nmu.org.ua
3. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие.–
М.:Издательство "Март", 2004. – 656 с. URL: http://orlovs.pp.ru/stat.php#k5
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Встановити програму Power BI Desktop.
2. Ознайомитися із функціоналом програми Power BI Desktop.

Укладач: ____________
(підпис)

Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 12-13-14
Тема № 7. Основні функції, прийоми та можливості роботи з СППР “Вибір”.
Багатокритеріальний вибір альтернативи вирішення проблеми на
основі МАІ в СППР “Вибір”.
Навчальний час: 5 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як «Інформатика», «Інформаційні системи і технології в управлінні»,
«Управління проектами інформатизації», «Захист інформації в інформаційних
системах».
Мета і завдання лабораторного заняття: закріпити теоретичні знання про
систему та моделі, вивчити зв’язки між системою та моделлю, набути
практичних навиків ієрархічного подання проблеми та використання методу
попарних порівнянь із врахуванням пріоритетів критеріїв для вибору
альтернативного варіанту вирішення проблеми.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. У яких випадках використовують метод аналізу ієрархій?
2. Які системи підтримки прийняття рішень використовують при вирішенні
завдань, які стосуються вибору кращої серед декількох альтернатив?
3. Яке призначення шкали Сааті?
4. Якими методами порівнюють альтернативи?
5. Як отримують локальні пріоритети?
6. Що таке елементи нащадки?
7. Що таке елементи-предки?
8. Як оцінити однорідність тверджень експерта?
9. За яких умов рівень узгодженості є задовільним?
10. Як відбувається синтез пріоритетів?
11. Як відбувається попарне порівняння критеріїв?
12. Як порівнюються альтернативи між собою за кожним критерієм?
13. Як отримати глобальні пріоритети альтернатив?
14. Які основні можливості СППР "Вибір"?
15. Якими командами необхідно скористатися, щоб створити новий проект в
СППР "Вибір"?
16. Які основні можливості вікна розробки проектів в СППР "Вибір"?
17. Що відноситься до основних переваг та недоліків СППР "Вибір"?
18. Для чого потрібні рівні критеріїв та рівні альтернатив?
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Завдання:
Методом аналізу ієрархій обрати найкращий варіант вирішення проблеми
d , істотний вплив на вибір якого мають критерії перераховані у табл. 10.1, окрім
критеріїв k .
Значення d і k вибираються з відповідно до номера студента в списку
журналу групи:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

k
1, 5
2, 5
3, 5
4, 5
5, 6
5, 7
5, 8
5, 9
2, 5
2, 6

№ п/п
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

d
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4

k
4, 6
5, 6
6, 7
6, 8
6, 9
1, 6
1, 7
2, 7
3, 7
4, 7

№ п/п
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

d
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7

k
7, 8
7, 9
1,7
2, 8
1, 8
3, 8
4, 8
5, 8
6, 8
7, 8

Таблиця 10.1
Проблеми, що потребують вирішення, та критерії вибору альтернатив
d

Проблема; варіанти її рішення
(множина альтернатив)
Покупка автомобіля.

1

Альтернативні варіанти:
1) престижна іномарка;
2) економічна малолітражка;
3) порівняно
новий автомобіль
підвищеної прохідності

Вибір вимірювального приладу.

2

3

Альтернативні варіанти:
1) цифровий малогабаритний;
2) високоточний стрілочний;
3) багатофункціональний з виходом
на ЕОМ
Оцінка якості промислової
продукції.
Альтернативні варіанти:
1) вітчизняна;
2) західноєвропейська;
3) японська

Множина критеріїв (Q)
1) Місткість,
2) потужність двигуна,
3) комфорт,
4) забезпеченість запчастинами,
5) ціна,
6) рік випуску,
7) надійність,
8) економічність,
9) дизайн
1) Вартість;
2) рівень автоматизації;
3) продуктивність (час на один вимір);
4) точність;
5) діапазон вимірів;
6) універсальність;
7) габарити;
8) надійність;
9) зручність експлуатації
1) Функціональні (споживчі)
характеристики
2) особиста безпека;
3) економічність;
4) надійність;
5) вартість;
6) дизайн;
7) зручність експлуатації;
2

4

Вибір місця роботи.
Альтернативні варіанти:
1) приватна фірма;
2) державне підприємство;
3)
навчальний інститут

Добір на посаду.

5

Альтернативні варіанти:
1) молодий фахівець;
2) досвідчений працівник середнього
віку;
3) колишній офіцер, що пройшов
перенавчання
Упровадження нового
технологічного методу
(устаткування).

6

Альтернативні варіанти:
1) дуже нова закордонна розробка;
2) остання вітчизняна розробка;
3) апробована вітчизняна розробка
Вибір виду транспорту для
поїздки.

7

Альтернативні варіанти:
1) літак;
2) потяг;
3) автобус

Вибір принтера для
персонального комп'ютера.
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Альтернативні варіанти:
1) матричний;
2) струминний;
3) лазерний

8) довговічність;
9) забезпеченість запчастинами
1) Оклад;
2) самостійність;
3) професійний інтерес;
4) можливості одержання
житлоплощі;
5) додаткові навантаження;
6) додаткові вигоди;
7) необхідність перенавчання;
8) далекість від будинку;
9) психологічний клімат
1) Ділова кваліфікація;
2) досвід роботи;
3) стать;
4) вік;
5) почуття відповідальності;
6) освіта;
7) місце проживання кандидата;
8) організаторські здібності;
9) психологічна сумісність
1) Вартість;
2) безпека;
3) ступінь автоматизації;
4) продуктивність;
5) експлуатаційні витрати;
6) універсальність;
7) надійність;
8) технологічна сумісність;
9) забезпеченість сировиною
1) Вартість квитка;
2) надійність;
3) комфортабельність;
4) час у дорозі;
5) безпека;
6) труднощі придбання квитка;
7) зручність розкладу;
8) індивідуальна пристосованість;
9) припустима вага багажу без
додаткової оплати
1) Вартість;
2) якість друку;
3) швидкість друку;
4) додаткові можливості (графіка,
колір);
5) простота й зручність
обслуговування;
6) наявність українських букв;
7) надійність;
8) кількість шрифтів;
9) забезпеченість запчастинами
3

Оцінка якості життя.
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Альтернативні варіанти:
1) великий промисловий центр;
2) провінційне мале місто;
2) 3) пригород столичного міста

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Суспільна безпека;
стан навколишнього середовища;
можливості для дозвілля й розваг;
можливості підвищення
кваліфікації й одержання роботи;
медичне обслуговування;
вартість життя;
житлові умови;
рівень доходів;
ритм життя.

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
1) Ієрархічне представлення складної проблеми
Метод аналізу ієрархій (МАІ) − це систематична процедура, що
ґрунтується на ієрархічному представленні елементів, які визначають суть
проблеми. Проблема розбивається на простіші складові з наступним
оцінюванням особою, що приймає рішення (ОПР), відносного ступеня взаємодії
елементів отримуваної ієрархічної структури. МАІ будується на принципі
ідентичності та декомпозиції і включає процедури синтезу множинних
тверджень, отримання пріоритетності критеріїв та знаходження альтернативних
рішень.
Принцип ідентичності та декомпозиції передбачає структурування
проблем у вигляді ієрархії або мережі як першого етапу МАІ.
Можна виділити ряд модифікацій МАІ. За характером зв’язків між
критеріями й альтернативами визначається два типи ієрархій:
- до першого типу відносяться такі, у яких кожен критерій, що має зв'язок
з альтернативами, зв'язаний із усіма альтернативами, що розглядаються (тип
ієрархій з однаковими числом і функціональним складом альтернатив під
критеріями);
- до другого типу ієрархій належать такі, у яких кожен критерій, що має
зв'язок з альтернативами, зв'язаній не з усіма альтернативами, що розглядаються
(тип ієрархій з різними числом і функціональним складом альтернатив під
критеріями).
У МАІ є три методи порівняння альтернатив:
- попарне порівняння;
- порівняння альтернатив щодо стандартів;
- порівняння альтернатив копіюванням.
Проблема, що її потрібно вирішити, у більшості випадків зводиться до
обґрунтування вибору певної альтернативи з числа можливих, які
характеризуються складною ієрархією аспектів та критеріїв.
Побудова ієрархії починається з окреслення проблеми дослідження. Далі
будується власне ієрархія, що включає мету (призначення), якій відповідає
4

корінь ієрархії, проміжні рівні (аспекти мети, мета-критерії, критерії) і
альтернативи, що формують найнижчий ієрархічний рівень (листя).
Нижче наведений загальний вигляд ієрархії, де Q − елементи ієрархії, В −
альтернативи (рис. 10.1).
Верхній індекс в елементів указує рівень ієрархії, а нижній індекс - їхній
порядковий номер.
2) Локальні пріоритети та методи їх отримання
Елементи задачі в МАІ порівнюються попарно відносно їх дії (ваги,
інтенсивності) на спільну для них характеристику. Якщо B  B1 ,..., Bn  − множина
елементів, а W  w1 ,..., wn  − відповідно їх ваги, або інтенсивності, то елементи
матриці їх порівняльної важливості A  aij  визначаться за формулою:
aij 

wi
.
wj

(10.1)

Якщо W невідомий, то попарні порівняння реалізуються на основі
суб'єктивних тверджень, що оцінюються за певною шкалою, і за цими даними
знаходиться aij .

Рис. 10.1. Загальний вигляд ієрархії в МАІ
У випадку ієрархічного представлення проблем матриця складається для
порівняння відносної важливості критеріїв другого рівня відносно загальної
мети першого рівня (кореня ієрархії), далі будуються такі ж матриці для парних
порівнянь наступного рівня відносно елементів попереднього, тобто процес
побудови матриць попарних по рівнянь шляхом опитування експертів
реалізується «згори − донизу».
В ієрархії виділяють елементи двох типів: елементи-предки і елементинащадки.
Елементи-нащадки
впливають
на
відповідні
елементи
попереднього рівня ієрархії, що є стосовно них елементами-предками. Матриці
парних порівнянь будуються для всіх елементів-нащадків, що належать до
відповідного елемента-предка. Елементами-предками можуть бути елементи,
що належать будь-якому ієрархічному рівню, крім останнього, на якому
розташовані, як правило, альтернативи.
Продовжити перегляд
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Форми контролю знань – виконання завдання по вибору кращої альтернативи
у СППР “Вибір”.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний
посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. − К. : НАУ-друк,
2009. − 136с.
2. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій
економіці: Монографія. - К.: ЦУЛ, - 2003. - 202 с.
3. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе;
Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
4. Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисципліни / М.А. Сендзюк; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2010.
– 68 с.
Інтернет ресурси:
1. Гомонай-Стрижко М.В. Інформаційні системи та технології на
підприємстві:. Конспект лекцій. − Львів: НЛТУ, 2014. − 200 с. [Електрон.
ресурс].
/
Гомонай-Стрижко
М.В.,
Якімцов
В.В.
−
http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf
2. СППР "Выбор" 7.0.0.508. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
https://www.softportal.com/software-7763-sppr-vibor.html
3. Презентация СППР Выбор часть 1. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=wVwLdaJrr0k
4. Презентация СППР Выбор часть 2. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=tw0D2l-p9Lw
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Встановити СППР NeuroPro та ознайомитися із її основними функціями,
прийомами та можливостями роботи.

Укладач: ____________
(підпис)

Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 3
Тема № 3. Перетворення і формування даних в Power BI Desktop.
Навчальний час: 2 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як «Інформатика», «Інформаційні системи і технології в управлінні»,
«Управління проектами інформатизації», «Захист інформації в інформаційних
системах».
Мета і завдання лабораторного заняття: вивчити можливості перетворення
даних в Power BI Desktop.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1.
Яке основне призначення Power BI Desktop?
2.
Які джерела даних можна підключати в Power BI Desktop?
3.
Які форми перетворення даних доступні в Power BI Desktop?
4.
Як переглянути зв’язки між таблицями?
5.
Чи можна в Power BI Desktop вводити дані вручну?
6.
Які є способи створення таблиць в Power BI Desktop?
Завдання:
1. Ознайомитись з інтерфейсом Power BI Desktop.
2. Навчитись підключати різні джерела даних.
Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
Хід виконання
1. Запустити програму Power BI Desktop

Рис. 3.1. Стартове вікно Power BI Desktop

1

В залежності від того на якій мові сформовані дані, які будуть
імпортуватися для обробки в Power BI Desktop, потрібно встановити регіональні
настройки джерела даних:
Файл → Параметри та настройки → Параметри → Регіональні настройки
Для виконання лабораторної роботи повинні бути встановлені настройки
для регіону Англійська (Сполучені Штати):

Рис. 3.2. Регіональні настройки
2. Підключення джерела даних − MS Access
2.1. Щоб почати роботу з даними, на закладці Головна у групі Зовнішні
дані потрібно натиснути на кнопку Отримати дані. У новому вікні
відобразиться весь спектр джерел, до яких можна підключитися:
− табличні джерела даних, такі як файл MS Excel або CSV,
− текстові файли,
− джерела з більш складними форматами (в тому числі XML).
− бази даних (SQL Server, Access, Oracle, DB2)
− он-лайн ресурси. Можна підключитися до будь-якої веб-сторінки і
отримати звідти потрібну інформацію.
− інші он-лайн додатки, такі як Active Directory, CRM Online, Facebook,
Google Analytics.
− вивантаження даних з GitHub або Twilio
− порожній бланк запиту, якщо хочете написати запит «з нуля».
2.2. Завантажити вказану викладачем базу MS Access для Power BI собі на
локальну машину.
Появиться навігатор, що показує таблиці і об’єкти, які будуть доступні з
даного джерела даних. Коли натиснути на будь-якому об'єкті в навігаторі, то в
правій частині навігатора відкривається зміст джерела даних. Це потрібно, щоб
переконається чи в даному об’єкті є потрібні дані.
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Рис. 3.3. Вибір джерела завантаження даних
Із запропонованих таблиць списку обрати таблиці:
− Дати;
− Місцезнаходження;
− Виробники;
− Продукти та продажі.
Після вибору таблиць, натиснути кнопку Завантажити.

Рис. 3.4. Навігатор
3

Продовжити перегляд
Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у програмі Power BI
Desktop, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління
знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В.
Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.
2. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний
посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. − К. : НАУ-друк,
2009. − 136с.
3. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе;
Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
4. Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних технологій і систем:
Навчальний посібник. / Павлиш В. А., Гліненко Л. К. - Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2013. − 500 с.
5. Поморцева О. Є. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни
"Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві": навчальнопрактичний посібник / О. Є. Поморцева ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.
О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 127 с.
6. Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисципліни / М.А. Сендзюк; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2010.
– 68 с.
Інтернет ресурси:
1. Гомонай-Стрижко М.В. Інформаційні системи та технології на
підприємстві:. Конспект лекцій. − Львів: НЛТУ, 2014. − 200 с. [Електрон.
ресурс].
/
Гомонай-Стрижко
М.В.,
Якімцов
В.В.
−
http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf
2. Начало работы с Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим доступу:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/desktop-getting-started
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Створення зв’язків між таблицями.
2. Призначення обчислювальних стовпців.
3. Обчислювальні вимірювання
4

Укладач: ____________
(підпис)

Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 4
Тема № 3. Моделювання даних в Power BI Desktop.
Навчальний час: 2 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як
«Інформатика», «Інформаційні системи і технології в управлінні», «Управління
проектами інформатизації», «Захист інформації в інформаційних системах».
Мета і завдання лабораторного заняття: вивчення способів моделювання
даних у Power BI Desktop.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1.
Як здійснюється керування зв’язками між таблицями?
2.
Як редагувати зв’язки між таблицями?
3.
Яке призначення обчислювальних стовпців?
4.
Як створити обчислювальний стовпець?
5.
Як створити обчислювальний стовпець з умовою?
6.
Що таке обчислювальні вимірювання?
7.
Що таке міра?
Завдання:
1) Створити міри до таблиці Sales:
• Total Sales: розрахунок загальної суми продажів (функція SUM).
Перевести дану міру в грошові одиниці.
• LY Sales: розрахунок продажів за минулий рік. Відформатувати дану міру
як грошову одиницю (функції CALCULATE і SAMEPERIODLASTYEAR).
• Sales Var: розрахунок відхилення продажів між поточним і минулим
роком. Відформатувати міру як грошову одиницю (різниця між загальними
продажами і продажами за минулий рік).
• Sales Var%: розрахунок відхилення продажів між поточним і минулим
роком у відсотках. Відформатувати дану міру у відсотки (різниця між
загальними продажами і продажами за минулий рік; функція DIVIDE).
• Total VanArsdel Sales: розрахунок продажів VanArsdel.
• % Sales Market Share: процент продажів товарів VanArsdel в загальному
обсязі продажів.
• Small Country: обсяг продажів у країнах, де населення менше 6 млн. осіб.
• SalesDate: обсяг продажів від 12.12.2004 р. до 25.10.2009 р.
• SalesMonth: обсяг продажів у грудні.
• SalesSummer: обсяг продажів у влітку.
• SalesWinter: обсяг продажів взимку.
• % Sales USA: процент продажів товарів в USA у загальному обсязі
продажів.
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• Sales USA_Canada: співвідношення продажу в США та Канаді.
2) Для кожної міри створити нове полотно звіту і відобразити там
результат обчислень у формі таблиці чи діаграми.
Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
Хід виконання
1. Запустити програму Power BI Desktop та завантажити в неї файл з
даними (Lab2-Starting.pbix), в якому є таблиці Sales, Products, Manufacturers,
Locations, Date, International Sales. Збережіть цей файл, додавши до його назви
своє прізвище.
2. Створення та управління зв’язками даних в Power BI Desktop
2.1. У режимі зв’язків переглянути модель даних (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Модель даних з утвореними зв’язками
Між таблицями є автоматично створені зв’язки. При потребі їх можна
дуже легко видалити через пункт контекстного меню Видали.
Щоб створити новий зв’язок потрібно просто перетягнути потрібний
елемент з таблиці на границю іншої таблиці з відповідним елементом.
Деякі таблиці можна приховати, якщо вони не потрібні в роботі, наприклад
таблицю Місцезнаходження. Для цього натиснути на таблиці правою кнопкою
миші і вибрати пункт меню Приховати.
У цьому режимі на вкладці Головна є кнопка Керування зв’язками
(рис. 4.2).
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Рис. 4.2. Діалогове вікно Керування зв’язками
У цьому редакторі зв’язків відображено всі зв’язки, створені в моделі. Тут
можна створити нові зв’язки, відредагувати або видалити існуючі.
Після натискання на кнопку Редагувати… відкриється діалогове вікно, де
буде видно таблиці зв’язків і відповідності між вмістом таблиць (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Діалогове вікно Редагування зв’язку
3. Створення обчислюваних стовпців
3.1. Створити зв’язок між таблицею продажів і розташування (Locations)
3.2. Перейти в режим перегляду даних і відкрити таблицю Locations
(Місцезнаходження). Потрібно об’єднати два стовпці, в яких є інформація про
індекс (Zip) та назву країни (Country). Це можна зробити через обчислювальний
стовпець.
Продовжити перегляд
3

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у програмі Power BI
Desktop, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління
знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В.
Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.
2. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний
посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. − К. : НАУ-друк,
2009. − 136с.
3. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе;
Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
4. Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних технологій і систем:
Навчальний посібник. / Павлиш В. А., Гліненко Л. К. - Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2013. − 500 с.
5. Поморцева О. Є. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни
"Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві": навчальнопрактичний посібник / О. Є. Поморцева ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.
О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 127 с.
6. Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисципліни / М.А. Сендзюк; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2010.
– 68 с.
Інтернет ресурси:
1. Гомонай-Стрижко М.В. Інформаційні системи та технології на
підприємстві:. Конспект лекцій. − Львів: НЛТУ, 2014. − 200 с. [Електрон.
ресурс].
/
Гомонай-Стрижко
М.В.,
Якімцов
В.В.
−
http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf
2. Начало работы с Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим доступу:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/desktop-getting-started
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Способи візуалізації даних у Power BI Desktop.
2. Доступні типи діаграм у Power BI Desktop.
Укладач: ____________
(підпис)

Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 5-6
Тема № 3. Інтерактивна візуалізація даних в Power BI Desktop.
Навчальний час: 4 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як «Інформатика», «Інформаційні системи і технології в управлінні»,
«Управління проектами інформатизації», «Захист інформації в інформаційних
системах».
Мета і завдання лабораторного заняття: вивчення способів візуалізації даних
у Power BI Desktop.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1.
Які способи створення візуалізації є в Power BI Desktop?
2.
Чи можна автоматично змінювати тип візуалізації?
3.
Які є форми візуалізації даних в Power BI Desktop?
4.
Для чого використовують Деревоподібну карту?
5.
В яких випадках використовують Гістограму з лінією?
6.
Що таке Роздільник?
7.
Для чого призначена Картограма?
8.
Які є типи вкладених візуалізацій у Power BI Desktop?
9.
Яке призначення Точкової діаграми?
10. У яких випадках використовують Діаграму водоспаду?
11. Яку діаграму ще називають радіальним датчиком?
12. У яких випадках використовують Індикатор?
13. Для виконання яких завдань застосовують КПЕ?
14. Які засоби форматування діаграм є в Power BI Desktop?
15. Як продубулювати сторінку?
Завдання:
VanArsdel − компанія, яка продає і виробляє спортивні товари. У компанії
є офіси в США та інших країнах. Продажі складаються з продажів в США і за
кордоном. Продажі компанії VanArsdel надходять від власних продуктів і інших
виробників.
Потрібно створити кілька візуалізацій у звітах Power BI Desktop.
Звіт 1.
Показати дохід і одиниці товару по кожному місяцю та року в одному звіті.
• Відкрити файл Lab 3 − Starting.pbix
• Перейти в режим Звіт.
• Створити об’єкт візуалізації Матриця за показниками Revenue,
MonthName і Year. Зробити так, щоб місяць відображався в рядках, а рік у
стовпцях.
1

• Побудувати таку саму матрицю але вже для показника Total Units
(підсумкові значення по одиницях товару).
• Додати текстове поле в звіт і написати VanArsdel Sales і Units.
• Назвати звіт Sales and Units.
На основі даного звіту, дати відповіді на питання, використовуючи фільтри
на панелі візуалізації:
1. Який обсяг продажу VanArsdel за грудень 2013?
2. Скільки всього одиниць продукції продано VanArsdel за березень
2013?
Звіт 2
Аналіз даних по продуктах, категоріях, сегментах і виробниках.
1. Створити новий звіт.
2. Перетягнути Total Sales з таблиці Sales в звіт і створити Стовпчикову
гістограму.
3. Перетягнути Category і Segment з таблиці Products відповідно в поля
опцій Вісь та Легенда.
4. Змінити гістограму на Нормована гістограма з накопиченням.
5. Переконатися, що Category відображаються як осі, а Segment − як
легенда.
6. Налаштувати діаграму. Зліва додати новий елемент візуалізації
Роздільник для поля MonthName з таблиці Date. У його форматуваннях
встановити: Елементи керування виділенням – виділити всі.
7. Перетягнути Total Sales з таблиці Sales в звіт і створити графік.
8. Перетягніть Manufacturer з таблиці Manufacturers в поле опції Вісь.
9. Змінити графік на Деревоподібна карта.
10. Налаштувати діаграму. Зліва додати новий елемент візуалізації
Роздільник для поля Year з таблиці Date. У його форматуваннях встановити:
Елементи керування виділенням – виділити всі.
11. Назвати звіт Sales Breakdown.
Використовуючи дані звіту, дати відповідь на питання.
1. Який обсяг продажу VanArsdel в грудні 2014 року по категорії Urban і
сегменту Moderation? (Провести мишкою по графіку).
2. Який обсяг продажу VanArsdel в травні 2015 по категорії Mix і сегменту
All Season segment? (Провести мишкою по графіку).
3. У 2015 р. які виробники входили в топ-4 (по діаграмі карта дерева)?
Звіт 3
На основі полів Total Sales, Total Units, YTD Sales з таблиці Sales, Category
і Segment з таблиці Products, Year із таблиці Date побудувати точкову діаграму.
Дати відповіді на питання:
1. На основі звіту визначити хто був лідером по продажах по кожному із
років.
2. В якому році сегмент Moderation вперше зайняв лідируючі позиції?
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3. В якому сегмент Moderation вперше зайняли сегмент більший, ніж
одиниці?
Звіт 4
На основі полів Year із таблиці Date, Total Sales і Total Units із таблиці Sales
побудувати Лінійчату й стовпчикову діаграму з накопиченням.
На основі полів Sales Var із таблиці Sales та Year із таблиці Date побудувати
Діаграму водоспаду.
На основі полів Total Units Var із таблиці Sales та Year із таблиці Date
побудувати Діаграму водоспаду.
Додати текстовий бокс з написом Yearly Trend.
Назвати звіт Yearly Trend.
На основі звіту дати відповіді на питання:
1. В який рік зростання підсумкового обсягу продажів не збігалося із
зростанням підсумкової кількості одиниць проданого товару?
2. В який рік були найнижчі продажі в грошовому вираженні?
3. В який рік бути найнижчі продажі по кількості товарів?
Звіт 5
Створити звіт для аналізу окремих товарів та їх обсягу за допомогою
гістограми. Використати поля Total Sales з таблиці Sales, Product з таблиці
Products для першої гістограми. Та Total Units з таблиці Sales, Product з таблиці
Products для другої гістограми.
Зліва додати новий елемент візуалізації Роздільник для поля Year з таблиці
Date.
Додати текстовий блок з текстом Top Products.
Назвати аркуш звіту Top Products.
На основі звіту дати відповіді на питання:
1. Які топові продукти з продажу в 2010, 2012, 2013 роках?
2. Які топові одиниці в 2010 р.?
Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
Хід виконання
1. Запустити програму Power BI Desktop та завантажити в неї файл з
даними (Lab3-Starting.pbix).
2. Кругова діаграма і карта дерева в Power BI Desktop
2.1. У режимі перегляду додати звичайну стовпчикову діаграму.
Є кілька різних способів створення візуалізації:
• можна захопити якісь поля зі списку полів і перетягнути їх в робоче поле;
• можна вибрати візуалізацію з галереї.
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Рис. 5.1. Стовпчикова діаграма
2.2. Створити секторну діаграму.
Коли на панелі інструментів вибрати елемент Секторна діаграм, то в полі
звіту з’явиться шаблон. Він показує місце зарезервоване для діаграми, тому вона
відображається сірим кольором (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Шаблон секторної діаграми
В правій частині вікна є простір з полями, в які можна перетягнути з
таблиці відповідні поля. Таким чином в секторну діаграму можна додати легенду
і значення.
Продовжити перегляд
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Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у програмі Power BI
Desktop, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління
знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В.
Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.
2. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний
посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. − К. : НАУ-друк,
2009. − 136с.
3. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе;
Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
4. Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних технологій і систем:
Навчальний посібник. / Павлиш В. А., Гліненко Л. К. - Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2013. − 500 с.
5. Поморцева О. Є. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни
"Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві": навчальнопрактичний посібник / О. Є. Поморцева ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.
О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 127 с.
6. Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисципліни / М.А. Сендзюк; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2010.
– 68 с.
Інтернет ресурси:
1. Гомонай-Стрижко М.В. Інформаційні системи та технології на
підприємстві:. Конспект лекцій. − Львів: НЛТУ, 2014. − 200 с. [Електрон.
ресурс].
/
Гомонай-Стрижко
М.В.,
Якімцов
В.В.
−
http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf
2. Начало работы с Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим доступу:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/desktop-getting-started
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Призначення карт фігур в Power BI Desktop.
2. Засоби створення звітів Power BI Desktop.
Укладач: ____________
(підпис)

Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 7
Тема № 3. Використання карт фігур в Power BI Desktop.
Створення звітів Power BI Desktop.
Навчальний час: 2 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як «Інформатика», «Інформаційні системи і технології в управлінні»,
«Управління проектами інформатизації», «Захист інформації в інформаційних
системах».
Мета і завдання лабораторного заняття: вивчити можливості перетворення
даних в Power BI Desktop.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1.
Яке основне призначення картограм Power BI Desktop?
2.
Як змінити формування картограми?
3.
Як створити найпростіші звіти?
4.
Що таке перехресна фільтрація?
5.
Яке призначення елемента управління Карта фігур?
6.
Як завантажити різні карти?
Завдання:
1. Створити картограму Power BI Desktop.
2. Створити карту фігур.
3. Створити карту ArcGIS в Power BI Desktop.
4. Створити декілька звітів з різними видами візуалізації даних.
Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання

1.

Хід виконання
Запустити програму Power BI Desktop та завантажити в неї файл з

даними (Sales and Marketing Sample PBIX.pbix). Перейти в режим Звіт

.

2. Вибрати
, щоб створити нову сторінку.
3. Створення картограми.
3.1. На панелі Поля вибрати поле Геооб'єкт - Стан
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3.2. Перетворити діаграму в картограму. Тепер поле State знаходиться в
розділі Розташування. Для створення картограми служба "Карти Bing"
використовує поле в розділі Розташування. Розташуванням можуть
бути країни, округи, області, міста, поштові індекси та т. д. Служба
"Карти Bing" надає фігури заповнення карт для роботи з розташуванням
по всьому світу. Без допустимих даних в розділі "Розташування" Power
BI не може створити картограму.

Продовжити перегляд
2

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у програмі Power BI
Desktop, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління
знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В.
Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.
2. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний
посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. − К. : НАУ-друк,
2009. − 136с.
3. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе;
Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
4. Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних технологій і систем:
Навчальний посібник. / Павлиш В. А., Гліненко Л. К. - Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2013. − 500 с.
5. Поморцева О. Є. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни
"Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві": навчальнопрактичний посібник / О. Є. Поморцева ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.
О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 127 с.
6. Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисципліни / М.А. Сендзюк; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2010.
– 68 с.
Інтернет ресурси:
1. Гомонай-Стрижко М.В. Інформаційні системи та технології на
підприємстві:. Конспект лекцій. − Львів: НЛТУ, 2014. − 200 с. [Електрон.
ресурс].
/
Гомонай-Стрижко
М.В.,
Якімцов
В.В.
−
http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf
2. Начало работы с Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим доступу:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/desktop-getting-started
3. Карты фигур в Power BI Desktop (предварительная версия). [Електрон.
ресурс].
− Режим доступу: https://docs.microsoft.com/ru-ru/powerbi/visuals/desktop-shape-map
4. Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим доступу:
https://opdhsblobprod03.blob.core.windows.net/contents/6121d12283d64e638
0411be32ab7c8b4/af80ac08cad3cc4dd16da89496f9b874?sv=2015-0405&sr=b&sig=QB8P0wQpS%2BI0yoytO7DBEtflu%2BiXFwWBkxW0CUf9a
Bo%3D&st=2020-02-24T19%3A05%3A00Z&se=2020-0225T19%3A15%3A00Z&sp=r
5. Создание карт ArcGIS в Power BI Desktop. Електрон. ресурс]. − Режим
доступу:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/visuals/power-bivisualization-arcgis
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Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Розгляд моделей, які можуть бути реалізовані у орієнтованих на моделі
СППР.

Укладач: ____________
(підпис)

Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 8
Тема № 6. Багатокритеріальна оптимізація економічних рішень
Навчальний час: 2 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як «Інформатика», «Інформаційні системи і технології в управлінні»,
«Управління проектами інформатизації», «Захист інформації в інформаційних
системах».
Мета і завдання лабораторного заняття: навчитися обирати оптимальне
економічне рішення за наявності декількох критеріїв.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. До чого прямує адитивна функція цінності?
2. З чого починається розв’язування задачі багатокритеріальної оптимізації?
3. Яка формула обчислення вагових коефіцієнтів функції цінності.
4. У якому випадку вводяться припустимі рівні для критеріїв?
5. Як для кожної з цільових функцій позначається її найгірше значення на
множині ефективних планів?
6. Як для кожної з цільових функцій позначається її найкраще значення на
множині ефективних планів?
7. Яка умова в обмеженнях накладається на при визначенні реальності
припустимих рівнів (одна та сама для всіх об’єктів інвестування)?
8. Яким буде найгірше значення цільової функції на множині ефективних
планів, якщо критерій прямує до максимуму?
9. Яким буде найкраще значення цільової функції на множині ефективних
планів, якщо критерій прямує до максимуму?
10. Який знак стоїть у критеріальному обмеженні при визначенні реальності
припустимих рівнів за умови, що критерій прямує до максимуму?
11. Яким буде найгірше значення цільової функції на множині ефективних
планів, якщо критерій прямує до мінімуму?
12. Яким буде найкраще значення цільової функції на множині ефективних
планів, якщо критерій прямує до мінімуму?
13. Який знак стоїть у критеріальному обмеженні при визначенні реальності
припустимих рівнів за умови, що критерій прямує до мінімуму?
Завдання:
Визначити оптимальний об’єкт для капіталовкладення за значеннями
критеріїв наведених у табл. 7.1 (адитивна функція цінності  max , оцінку
першого знайденого плану інвестування вважати незадовільною).
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Таблиця 7.1
Значення критеріїв по кожному з об’єктів інвестування

Критерії (fk)

1
10000

Основні
засоби,
тис.грн.
Кадровий
10
потенціал, осіб
Виробнича
230k
потужність, тис.
грн.
Фінансова
0,5
стійкість

k

2
2000k

3
5555

Об’єкт (х)
4
5
60003000
24k

6
4444

7
3678

8
1000

9
456

12

10

5+k

40-k

25

16

2k

15

222214k

12000

456

1000+k

7k+100
0

3870

34

8

0,75

0,9

k
30

1

1
k

0,2

0,3

0,6

k
20  k

- порядковий номер студента в журналі.

Студенти з порядковими номерами в академічному журналі групи:
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 − обирають критерії: основні засоби (до max),
виробнича потужність (до max), фінансова стійкість (до max);
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 − обирають критерії: основні засоби (до max),
кадровий потенціал (до min), фінансова стійкість (до max);
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 − обирають критерії: кадровий потенціал (до min),
виробнича потужність (до max), фінансова стійкість (до max).
Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
У загальному вигляді багатокритеріальну задачу розглядають як задачу
одночасної оптимізації декількох цільових функцій на заданій множині допустимих
планів:
y k  f k ( x)  opt , k  1, p,

x X


(7.1)

де p - кількість цільових функцій, що підлягають оптимізації; f k - окрема k та функція з критеріального набору (k  1, p) ; X - множина допустимих планів,
окремий елемент якої позначено через х.
Кожна з цільових функцій задачі (7.1) підлягає максимізації. Нехай маємо два
допустимих плани x1 і x 2 , векторні оцінки яких дорівнюють, відповідно, y 1 і у2.
Будемо говорити, що:
1) x1 рівноцінний до x 2 , якщо y 1  y 2 ;
2) x1 нерівноцінний до x 2 , якщо y 1  y 2 ;
3) x1 переважні ший, аніж x 2 , якщо y 1  y 2 ;
4) x1 строго переважні ший, аніж x 2 , якщо y 1  y 2 ;
5) x1 непорівнянний із x 2 , якщо y 1 # y 2 .
Правила (1) - (5) порівняння допустимих планів є об'єктивними, виходять із
постановки багатокритеріальної задачі, не залежать від особливостей системи
переважань особи, яка приймає рішення (ОПР).
Допустимий план x багатокритеріальної задачі називається:
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- неефективним, якщо існує принаймні один такий допустимий план, який був
би строго переважнішим від плану x ;
- ефективним, якщо не існує жодного допустимого плану, строго
переважнішого від заданого;
- абсолютно-оптимальним, якщо він переважніший довільного допустимого
плану.
Кожна з багатокритеріальних задач має свої особливості. Проте всі такі
задачі володіють певними спільними властивостями, зокрема:
1) Кожний з допустимих планів задачі є неефективним або ефективним;
2) Множина ефективних планів непорожня;
3) Довільний неефективний план завжди можна покращити хоча б одним з
ефективних планів. Тому неефективні плани не можна обирати за розв'язок
багатокритеріальної задачі. Вибір розв'язку належить здійснювати лише з
множини ефективних планів;
4) Інколи існують плани, які забезпечують одночасне досягнення кожною з
цільових функцій свого найкращого значення на множині X (саме вони
називаються абсолютно-оптимальними). У таких випадках кожний з абсолютнооптимальних планів є ефективним, і навпаки − кожний з ефективних планів є
абсолютно-оптимальним. Усі абсолютно-оптимальні плани мають однакові
оцінки. Довільний з таких планів є розв'язком багатокритеріальної задачі;
5) Коли множина абсолютно-оптимальних планів порожня, то існують
непорівняльні між собою ефективні плани. Який би ефективний план не обрали,
завжди існує інший, непорівняльний з обраним ефективний план;
6) Джерелом додаткової інформації про правило вибору виступає ОПР.
Ефективний план, який буде обрано за розв'язок багатокритеріальної задачі, має
бути найпереважнішим серед;
7) Адекватно відтворити систему переважань ОПР можна не завжди. До того
ж, часто ця система уточнюється або навіть лише формується в процесі розв'язування
конкретної задачі. Тому процес пошуку розв'язку багатокритеріальної задачі
здійснюється у вигляді діалогу з ОПР, який стає активним учасником цього процесу
та несе повну відповідальність за обране рішення і за його наслідки.
Дослідження багатокритеріальної задачі та опрацювання методики
багатокритеріальної оптимізації зручно проводити, якщо поряд з вихідною
багатокритеріальною задачею розглядати допоміжну однокритеріальну задачу:
p

u    k f k ( x)  max 
k 1


f k ( x)| k , k  1, p, 

x X



(7.2)

де  k ,  k - деякі дійсні числа, знаки яких, а також знаки нерівностей у
критеріальних обмеженнях узгоджуються з оптимізаційною спрямованістю (до max
або до min) відповідних цільових функцій.
Продовжити перегляд
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Форми контролю знань – виконання завдання по розв’язанню задачі
багатокритеріальної оптимізації економічних рішень в Excel, обговорення
виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний
посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. − К. : НАУ-друк,
2009. − 136с.
2. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій
економіці: Монографія. - К.: ЦУЛ, - 2003. - 202 с.
3. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе;
Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
4. Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисципліни / М.А. Сендзюк; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2010.
– 68 с.
Інтернет ресурси:
1. Гомонай-Стрижко М.В. Інформаційні системи та технології на
підприємстві:. Конспект лекцій. − Львів: НЛТУ, 2014. − 200 с. [Електрон.
ресурс].
/
Гомонай-Стрижко
М.В.,
Якімцов
В.В.
−
http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Вивчити теоретичний матеріал для розв’язання лінійної оптимізаційної
задачі планування розвитку та розміщення виробництва з оптимальним
розподілом інвестиційних ресурсів.
Укладач: ____________
(підпис)

Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 9
Тема № 6. Лінійна оптимізаційна задача планування розвитку та розміщення
виробництва з оптимальним розподілом інвестиційних ресурсів
Навчальний час: 2 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як «Інформатика», «Інформаційні системи і технології в управлінні»,
«Управління проектами інформатизації», «Захист інформації в інформаційних
системах».
Мета і завдання лабораторного заняття: навчитися планувати розвиток та
розміщення виробництва з оптимальним розподілом інвестиційних ресурсів.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Який економічний зміст обмеження:

m

ni

 I
i 1 j 1

ij

xij  R

?

2. Який економічний зміст обмеження: 0  yij  N ij xij , i  1, m,
3. Який економічний зміст обмеження:

ni

y
j 1

4. Який економічний зміст обмеження:

p

ij

  z ik , i  1, m ?

ik

 bk

m

z
i 1

j  1, ni ?

k 1

k  1, p ?

5. Який економічний зміст обмеження: zik  0, i  1, m, k  1, p ?
6. Що це за витрати:

m

ni

 I
i 1 j 1

7. Що це за витрати:

m

ni

 c
i 1 j 1

8. Що це за витрати:

x ?

ij ij

m

ij

yij ?

p

 d
i 1 k 1

z ?

ik ik

9. Яких значень набуває логічна змінна xij у задачі планування розвитку та
розміщення виробництва з оптимальним розподілом інвестиційних
ресурсів?
10. До якого типу задач відноситься задача планування розвитку та
розміщення виробництва з оптимальним розподілом інвестиційних
ресурсів?
11. Який економічний зміст цільової функції у задачі планування розвитку та
розміщення виробництва з оптимальним розподілом інвестиційних
ресурсів?
12. Скільки невідомих змінних xij і yij є в задачі планування розвитку та
розміщення виробництва з оптимальним розподілом інвестиційних
ресурсів?
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Завдання:
Припустимо, що деяка однорідна продукція виготовляється на двох
підприємствах П-1 та П-2. У разі необхідності, може бути збудоване і третє
підприємство П-3. Потенційні альтернативні варіанти їх розвитку наведено у
табл. 8.1.
Таблиця 8.1
Варіанти розвитку підприємств
П-1

П-2

П-3

1. Залишити виробничу потужність на поточному рівні
2. Збільшити виробничу потужність за рахунок модернізації
обладнання на 20 %
1. Залишити виробничу потужність на поточному рівні
2. Збільшити виробничу потужність за рахунок модернізації
обладнання на 25 %
3. Збільшити виробничу потужність за рахунок розширення
виробництва на 50 %
1. Організувати виробництво за проектом А
2. Організувати виробництво у більшому розмірі - за проектом Б

Інформація щодо кожного з варіантів розвитку наведена у табл. 8.2.
Таблиця 8.2
Основні техніко-економічні показники потенційних варіантів розвитку
підприємств

100+3к

200

180

cij

55 

k
21

500
k

П-3
В-2

1,2(100+к)

3,0

В-1

100+к

12,0

В-3

1,5(300-2к)

2к

П-2
В-2

1,25(400-к)

В-1

300-2к

Вартість
виробництва
одиниці продукції,
грн.

I ij

В-2

1,2(100+к)

Необхідні
інвестиційні витрати,
млн. грн.

П-1
В-1

100+к

Показник, одиниця
виміру
Виробнича
N ij
потужність, тис. од.
продукції на рік

200
k

75,0

3,5к

30

170

600-5к

Примітка. к- порядковий номер студента в журналі

Прогнозне значення попиту на продукцію розподіляється між трьома
споживачами наступним чином ( bk ): С-1 – (160  2k ) тис. од. пр./рік, С-2 – 23k тис.
од. пр. /рік, С-3 − (310  k ) тис. од. пр./рік.
Транспортні витрати на перевезення одиниці продукції від виробників
споживачам за прогнозами експертів наведено у табл. 8.3.
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Таблиця 8.3
Транспортні тарифи ( d ik )
грн. за од. продукції
Підприємство
С-1
5
10
25-к

П-1
П-2
П-3

Споживач
С-2
35
к
20

С-3
2к
5
15

Максимально можливий обсяг залучення інвестицій на розвиток усіх
підприємств ( R ) − (35k ) млн. грн. Нормативний коефіцієнт економічної
4k  3
)
ефективності інвестицій ( e ) - 8k .
(

Яким слід обрати план розвитку підприємств?
За результатами розв’язування задачі зробити наступні висновки:
1) Оптимальними варіантами розвитку підприємств є (по знач. xij ):
П-1 - … ;
П-2 - … ;
П-3 - … .
2) Обсяги виробництва на кожному з підприємств доцільно визначити
такими (по значеннях yij ):
П-1
…. тис. одиниць продукції на рік;
П-2
…. тис. одиниць продукції на рік;
П-3
…. тис. одиниць продукції на рік.
3) Резерв виробничих потужностей (виробнича потужність – це обсяг
виробництва N ij  yij ) на випадок непередбаченого зростання попиту дорівнює
… тис. одиниць продукції на рік. Цей резерв зосереджено на підприємстві … .
4) Прогнозовані потреби споживачів у продукції задовольнятимуться … .
План постачання продукції наступний (по значеннях z ij ):
П- …
→
С - ….
?
тис. одиниць продукції на рік
П- …
→
С-…
?
тис. одиниць продукції на рік
П- …
→
С-…
?
тис. одиниць продукції на рік
П- …
→
С-…
?
тис. одиниць продукції на рік
П- …
→
С-…
?
тис. одиниць продукції на рік
П- …
→
С-…
?
тис. одиниць продукції на рік
П- …
→
С-…
?
тис. одиниць продукції на рік
П- …
→
С-…
?
тис. одиниць продукції на рік
5) Витрати на виробництво продукції дорівнюватимуть ….. млн. грн. на
рік, транспортні витрати - ….. млн. грн. на рік. Інвестиційні витрати
складатимуть … млн. грн.
6) Оптимальні загальні зведені витрати на інвестування, виробництво та
перевезення продукції дорівнюють: … млн. грн. на рік.
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Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
Суть задачі планування розвитку та розміщення виробництва з
оптимальним розподілом інвестиційних ресурсів полягає у тому, що для
задоволення попиту населення у продукції її виробництво слід забезпечити
необхідними виробничими потужностями. При цьому до уваги беруться усі
можливі варіанти розвитку діючих підприємств та проекти введення в дію нових.
Вибір варіантів розвитку й розміщення підприємств здійснюється з урахуванням
обсягів інвестиційних ресурсів для підтримки та нарощування їх виробничих
потужностей. Критерієм оптимальності може бути мінімізація необхідних
загальних зведених інвестиційних витрат, витрат на виробництво продукції та на
її перевезення.
Для побудови економіко-математичної моделі цієї задачі використовують
наступні позначення для відомих величин:
i − номер підприємства, існуючого або запроектованого ( i  1, m );

j − номер варіанта розвитку i -го підприємства ( j  1, ni );
N ij
i

− виробнича потужність -го підприємства за умови його розвитку за j
-м варіантом;
I ij

− інвестиційні витрати, необхідні для реалізації j -го варіанта розвитку
на i -му підприємстві;
R
− максимально можливий обсяг інвестиційних витрат, які
спрямовуватимуться на забезпечення розвитку усіх підприємств;
e − нормативний коефіцієнт економічної ефективності інвестицій;
cij

− вартість одиниці продукції, яку буде виготовлено на i -му
підприємстві за умови його розвитку за j -им варіантом;
k − номер споживача продукції ( k  1, p );
bk
− попит на продукцію з боку k -го споживача;
d ik

ik.

− транспортні витрати на перевезення одиниці продукції за маршрутом

Невідомими виступають:
xij

− логічна змінна, яка відображає вибір варіанта розвитку:

1, якщо і  те підприємство буде розвиватис ь за j - им варіантом
xij  
0, у протилежно му випадку
y ij
− обсяг виробництва продукції на i -му підприємстві згідно

j -го

варіанта його розвитку;
− обсяг перевезень продукції за маршрутом i  k ;
v − загальні зведені витрати на інвестування, виробництво та перевезення
продукції.
Продовжити перегляд
z ik
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Форми контролю знань – виконання завдання по розв’язанню задачі
багатокритеріальної оптимізації економічних рішень в Excel, обговорення
виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний
посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. − К. : НАУ-друк,
2009. − 136с.
2. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій
економіці: Монографія. - К.: ЦУЛ, - 2003. - 202 с.
3. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе;
Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
4. Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисципліни / М.А. Сендзюк; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2010.
– 68 с.
Інтернет ресурси:
1. Гомонай-Стрижко М.В. Інформаційні системи та технології на
підприємстві:. Конспект лекцій. − Львів: НЛТУ, 2014. − 200 с. [Електрон.
ресурс].
/
Гомонай-Стрижко
М.В.,
Якімцов
В.В.
−
http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Вивчити теоретичний матеріал для розв’язання задачі формування
оптимального портфеля календарного плану реального інвестування.

Укладач: ____________
(підпис)

Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання рівня знань студентів на лабораторних заняттях проводиться
за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів).
Оцінки за виконання лабораторних робіт враховуються як результат
поточного контролю знань студента.
Порядок вивчення та оцінювання доводиться до відома студентів протягом семестру.

Види робіт.
Критерії оцінювання знань студентів

Максимальна
кількість балів

№
з/п

Бали рейтингу

Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань
студентів

1. Бали поточної успішності за участь у лабораторних заняттях
Критерії оцінювання
5 балів
лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному об5
сязі, без помилок
лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному обся4
зі, але є незначні помилки
лабораторна робота виконана у неповному обсязі, або (та) з порушенням терміну її виконання, або (та) при наявності значних поми3
лок
виконання пропущеної без поважних причин лабораторної роботи
2
або повторне виконання незарахованої лабораторної роботи
лабораторна робота не виконана або не зарахована
0-1
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