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УДК 004.2(075.4) 

У збірнику подаються лабораторно-практичні завдання для вивчення 

основ роботи з табличним процесором Microsoft Ехсеl,  коротко і доступно 

розглянуто основні етапи створення, редагування, обробки робочих таблиць, 

способи побудови графіків та функцій, виконання обчислень з допомогою 

формул і функцій, наведено приклади роботи зі списками, опис інструментів 

аналізу та оптимізації  даних.  

Завдання можна використовувати у навчально-тренувальній роботі для 

вироблення у учнів стійких умінь і навичок роботи з електронними таблицями 

для виконання складних обчислень із застосуванням вбудованих функцій, 

використання засобів аналізу і оформлення даних. 

Збірник стане у пригоді учням старших класів, навчальних закладів 

системи ПТНЗ, майбутнім абітурієнтам, а також для всіх тих, хто навчається 

працювати на персональному комп’ютері, або прагне вдосконалювати свої 

навички та вміння роботи на ньому. Такі вміння дають впевненість у знаннях і 

перевагу як при працевлаштуванні, так і в подальшому професійному 

зростанні.  
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

1. Забороняється вмикати комп'ютери та інші електричні прилади без 

дозволу викладача.  

2. Забороняється підключати до мережі несправну техніку або працювати з 

нею. 

3. Перед початком роботи необхідно візуально перевірити справність 

корпусу та мережевих кабелів. 

4. У випадку помічених несправностей негайно повідомити викладача. 

5. Якщо помічене коротке замикання, іскріння, дим, необхідно негайно 

вимкнути загальне живлення на розподільчому щитку. 

6. Забороняється залишати ввімкненою комп'ютерну техніку без нагляду. 

7. Забороняється приєднувати чи від’єднувати від комп'ютера периферійні 

пристрої (монітор, мишка, принтер, клавіатура та інші) без дозволу та 

нагляду викладача. 

8. Забороняється користуватись, зберігати та розпилювати поблизу 

комп'ютера легкозаймисті речовини та аерозолі.  

9. Забороняється експлуатація комп'ютерів та інших електричних пристроїв, 

коли в них попала волога або вони зберігаються в умовах підвищеної 

вологості.  

Правила поведінки для учнів в комп'ютерному класі 

1. Входити і знаходитись в комп'ютерному класі можна лише з дозволу 

викладача. 

2. Перебувати в комп'ютерному класі без верхнього одягу, у чистому взутті. 

3. Кожен працюючий у комп'ютерному класі має своє постійне місце. Місце 

роботи для кожного учня визначає  викладач. 

4. Учні повинні бережно ставитись до техніки, використовувати її лише за 

призначенням. 

5. На занятті учні повинні зберігати трудову дисципліну, не заважати іншим 

працювати. 



Лабораторна робота 1 

Тема. Створення таблиці та введення даних. 

Мета. Ознайомити з поняттям електронної таблиці; навчити 

завантажувати і зберігати файли в Microsoft Ехсеl. Сформувати навички 

створення простих таблиць в програмі Microsoft Ехсеl. 

Учні повинні знати: способи запуску програми Microsoft Ехсеl, елементи 

інтерфейсу,  введення даних різних типів, використання маркера 

автозаповнення. 

Учні повинні уміти: вносити дані в комірки, використовувати маркер 

автозаповнення, вставляти та видаляти рядки та стовпці. 

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Електронна таблиця – це програма, що моделює на екрані двовимірну 

таблицю, яка  складається з рядків і стовпців. Основним призначенням 

електронної таблиці є введення даних до комірок й обробка їх за формулами.  

Однією з найзручніших електронних таблиць є програма Microsoft Ехсеl. 

Способи запуску Microsoft Ехсеl: 

• завантаження програми Ехсеl через головне меню; 

• клацання по позначці Ехсеl на панелі Microsoft Office; 

• подвійне клацання по піктограмі Ехсеl на робочому столі або 

клацання правою кнопкою миші по піктограмі Ехсеl і потім по опції Открыть з 

контекстного меню; 

• Запуск Ехсеl із вікна Мой компьютер або Проводник (подвійне 

клацання по позначці файла Ехсеl.ехе, що звичайно міститься в папці Program 

Files\Microsoft Office\Office). 

Елементи інтерфейсу 

• Рядок формул – це панель у верхній частині вікна Excel, що 

використовується для введення і редагування змісту комірки. Змістом комірки 

може бути як постійне значення, так і формула. 
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• Поле імені – це текстове поле ліворуч від рядка формул, у якому 

відображається ім'я виділеної комірки або елемент діаграми. У цьому полі 

можна швидко перевизначити ім'я комірки. 

• Робоча частина аркуша – це графічне зображення електронних 

таблиць. Робоча частина складається з комірок і заголовків рядків і стовпців. 

• Вкладки аркушів – елементи, розташовані в нижній частині вікна. 

Клацання по будь-якій з вкладок відкриває відповідний аркуш робочої книги. 

• Межа вкладок аркушів - вертикальна риска праворуч від вкладок 

аркушів, що визначає розмір ділянки вкладок. Потягнувши за цю межу, можна 

змінити розмір ділянки вкладок. 

Кожний документ у Excel називається робочою книгою. Книга в Excel е 

файлом, призначеним для збереження й обробки даних. Робоча книга 

складається з пронумерованих аркушів (Лист1, Лист2 тощо), розмічених 

сіткою ліній. Імена аркушів відображаються на вкладках (ярличках) у нижній 

частині вікна книги над рядком стану. Працюючи з книгою, можна переходити 

з одного аркуша на інший, клацнувши мишею по ярличку потрібного аркуша. 

Рядок 

формул 
Поле 

імені 

Робоча частина аркуша 
Вкладки 

аркушів 
Межа вкладок 

аркушів 



2006 р. 9 

Аркуш, що у даний момент відкритий у вікні Excel, називається активним. 

Робочий аркуш являє собою сукупність рядків і стовпців, які, у свою чергу і 

складаються з комірок. Комірка - це мінімальний елемент електронної таблиці. 

Комірка має адресу, яка складається з імені стовпця і імені рядка, на перехресті 

яких розташована дана комірка. До комірки може вводитися різна інформація, 

що відображається у вигляді тексту або числа.  

Внесення даних 

Для введення інформації потрібно клацнути по комірці мишею. Комірку 

при цьому буде виділена, тобто обведена жирною рамкою, а в правому 

нижньому куті рамки з'явиться маленький квадратик - маркер заповнення. 

Виділена комірка називається поточною або активною. Заголовки рядка і 

стовпця, на перехресті якій розташована активна комірка, виділяються 

напівжирним шрифтом. Адреса поточної комірки відображається в полі імені. 

Чимало операцій в Excel можна виконувати не тільки над окремими, а й 

над багатьма комірками. До таких операцій належать копіювання і переміщення 

даних, форматування комірок, обробка даних різних комірок чи однією 

формулою (наприклад, додавання або знаходження максимального значення). 

Сукупність комірок електронної таблиці називається діапазоном. 

Найчастіше на практиці доводиться працювати з прямокутними діапазонами. 

Щоб активізувати прямокутний діапазон, треба клацнути лівою кнопкою миші 

по будь-якій кутовій комірці діапазону і, не відпускаючи кнопки, протягнути 

покажчик до іншої кутової комірки, розташованої по діагоналі прямокутника. 

Виділений прямокутний діапазон буде обведений жирною рамкою, що містить 

маркер заповнення. Можливі два варіанти введення даних із клавіатури: 

введення безпосередньо до комірки і введення в рядок формул. 

Для введення безпосередньо до комірки треба клацнути по потрібній 

комірці мишею і почати введення з клавіатури. Після завершення введення 

натиснути клавішу Enter або клавішу керування курсором (або клацнути 

мишею поза активною коміркою). 



 10 

Для введення в рядок формул треба клацнути мишею по потрібній 

комірці, а потім клацнути у текстовому полі по рядку формул. Набрати 

необхідні дані і натиснути клавішу Enter. 

Якщо зроблено помилковий запис, але курсор ще залишається в активній 

комірці або у рядку формул, то можна просто натиснути клавішу Esc або 

кнопку Відмінити на панелі інструментів. Якщо ж введення даних до комірки 

вже завершено (клавіша Enter була натиснута), то для очищення комірки треба 

виділити її і натиснути клавішу Delete або Backspace. При введенні даних Excel 

автоматично розпізнає числа, текст, дати, логічні значення тощо. Всі ці типи 

значень записуються в комірках Excel згідно з певними правилами, які 

визначаються форматом даних. 

Заміна даних 

Можна  скористатись одним із таких прийомів: 

• для заміни даних на нові виділити комірку і набрати у ній нові дані; 

• для редагування усередині комірки клацнути мишею по комірці 

(активізація комірки) і потім зробити подвійне клацання по комірці або 

натиснути F2   (у комірці   з'явиться курсор);  

• для редагування у рядку формул активізувати потрібну комірку, 

клацнути у рядку формул і змінити дані. 

Завершується редагування натисканням на клавішу Еnter або клацанням 

поза коміркою, що редагується. 

Переміщення і копіювання даних 

Операції переміщення і копіювання даних можуть здійснюватися в Excel 

за допомогою двох стандартних засобів – це Drag and Drop і буфер обміну. Крім 

того, для копіювання в Ехсеl передбачений спеціальний засіб - маркер 

заповнення. 

Drag and Drop. Це найпростіший спосіб переміщення і копіювання даних. 

Для виділення треба виділити первинний діапазон комірок і навести покажчик 

миші на жирну рамку межі діапазону. Коли покажчик набуде форми стрілки, 

натиснути ліву кнопку миші (при переміщенні даних) або ліву кнопку і клавішу 
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Ctrl (при копіюванні). У останньому випадку до стрілки покажчика додається 

невелика позначка «+», що означає копіювання. Перетягнути зображення 

комірок у нове положення і відпустити кнопку миші. 

Буфер обміну. При операціях переміщення і копіювання через буфер 

обміну треба виділити первинні комірки, потім виконати команду меню 

Правка/Вырезать (Копировать). Для команд Вырезать і Копировать можна 

використовувати звичайні комбінації клавіші: Сtrl+Х і Ctrl+С відповідно. Потім 

клацнути мишею по кутовій (лівій верхній) комірці цільового діапазону й 

обрати команду Правка/Вставить або Ctrl+V. Ділянка початкових комірок 

залишається виділеною рухомим пунктиром, відмінити виділеним натисканням 

на клавішу Esc. 

Маркер заповнення. Виділити початкову комірку і навести вказівник миші 

на маркер заповнення, що міститься на межі комірки у правому нижньому куті. 

Вказівник миші перетвориться при цьому на тонке чорне перехрестя. Перетягти 

маркер заповнення до цільових комірок і відпустити кнопку миші. Якщо до 

цього в зоні вставки були інші дані, то вони будуть заміщені новими даними. 

Вставка рядків і стовпців 

Для вставки одного рядка виділити будь-яку комірку у рядку, над якою 

потрібно вставити новий рядок,  виконати команду Вставка/Строки. 

Аналогічно можна вставити декілька рядків (число вставлених рядків 

дорівнюватиме числу виділених по вертикалі комірок). 

Щоб вставити один стовпець, треба клацнути по комірці в стовпці, 

ліворуч від якого має бути новий стовпець, і виконайте команду 

Вставка/Столбцы. Для вставки декількох стовпців виділити ті, праворуч від 

яких потрібно розмістити нові стовпці. Кількість виділених стовпців має 

збігатися з кількістю тих, що вставляються. 

Можлива вставка не тільки рядків і стовпців, а й вставка порожніх 

комірок. Це виконується командою Вставка/Ячейки. 

Видалення рядків, стовпців і комірок 
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Щоб видалити рядок (рядки) або стовпець (стовпці), виділити об'єкти, що 

вилучаються, і вибрати команду меню Правка/Удалить. При видаленні рядків 

звільнене місце заповнюється рядками, розташованими нижче, а при видаленні 

стовпців на їхнє місце зміщуються стовпці з правого боку. 

Для видалення комірки слід виконати команду Правка/Удалить й у 

діалозі, що з'явиться, зазначити за допомогою перемикачів напрямок 

переміщення сусідніх комірок, які заповнять звільнене місце. 

Автозаповнення 

Істотно спростити введення даних до електронної таблиці можна за 

допомогою засобу автозаповнення, що забезпечує заповнення комірок даними з 

визначених послідовностей, передбачених в Ехсеl. Такими послідовностями є, 

зокрема, дні тижня, назви місяців, прогресії. Для заповнення комірок в такий 

спосіб треба навести покажчик миші на маркер заповнення комірки і протягти 

маркер до потрібної комірки. При перетяганні відбувається виділення діапазону 

комірок, в яких з’являються відповідні записи. Утримуючи Ctrl при 

перетяганні, можна заповнити комірку послідовностями.  

Типи даних і їх представлення 

В комірки робочого аркуша можна вводити дані різних типів. Кожен з 

цих типів програма Excel відображає і обробляє по-різному. 

Введення текстових даних 

Текст в Excel – це будь-яка комбінація символів: літер, цифр, пробілів, 

знаків пунктуації тощо.  

Щоб побачити на екрані вміст комірки цілком, треба розширити 

відповідний стовпець, двічі клацнувши на правій межі заголовка стовпця. 

Відмінна риса текстових даних – їх автоматичне вирівнювання до лівого краю 

комірок.  

Введення числових значень 

Числові значення в Excel можуть складатися з цифр від  0 до 0 і 

спеціальних символів: знаків “+”, “-”, “/”, “%”, десяткової коми, пробілу, 

круглих дужок та символів різних грошових одиниць, а також датою та часом. 
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Число, введене в комірку, автоматично вирівнюється по правій стороні. 

Якщо треба ввести від’ємне число, його слід помістити в круглі дужки, 

або позначити знаком “-”. Якщо перед числовим значенням ввести символ 

апострофа, програма буде сприймати його як текст. 

Введення дати і часу 

Програма Excel обробляє значення дати і часу в електронній таблиці як 

числа, а не текст. Це дозволяє використовувати значення дати і часу як 

аргументи для формул, що було б неможливо, якби вони були текстом. 

Найпоширеніші формати дат:  ДД-ММ-РР, ДД/ММ/РР, ДД.ММ.РР, 

ДД.ММ.РРРР (наприклад, 11-07-78, 13/12/56, 15.02.80, 10.02.2006); формати 

часу: ГГ:ХХ, ГГ:ХХ:СС (наприклад, 12:24, 10:14:55) 

Щоб уникнути помилок, краще номер року вказувати повністю. В одній 

клітинці можна комбінувати значення дати і часу. При цьому спочатку 

вводиться дата в одному з дозволених форматів, потім пробіл і час, наприклад, 

18.09.2005 15:28. 

Хід роботи 

1. Запустити програму Microsoft Ехсеl. 

2. Створити нову робочу книгу. Встановити у ній п’ять робочих аркушів.  

3. Внести наступні дані (під час введення значень стовпчика №з/п  

скористатись автозаповненням): 

№ 

з/п 
ПІБ 

Код 

відділу 

Кількість 

відпрацьованих 

днів 

Оклад, грн 
Нараховано, 

грн 

 

1 Іванов М.С. 0 23 485,75  

2 Сидоренко І.В. 0 24 356,42  

3 Сірянський Ф.П. 0 20 1021,56  

4 Рогоза К.К. 2 21 564,47  

5 Градова Т.В. 1 22 250,84  

6 Ліпач Н.П. 0 20 401,95  

7 Ляліна В.Є. 2 26 467,52  

8 Павлов Л.В. 1 22 1811,15  

9 Котов Г.Л. 1 21 632,46   

4. Змінити значення комірки В2 з Іванов М.С. на Іванов С.С. 
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5. Між стовпчиками Оклад, грн. та Нараховано, грн. вставити новий 

стовпчик Премія, грн.  Заповнити відповідні комірки: 

Іванов С.С. – 100 грн. 

Сидоренко І.В. – 125 грн. 

Рогоза К.К. – 150 грн. 

Ляліна В.Є. – 100 грн.  

6. Встановити перед першим рядком порожній рядок. До комірки А1 

ввести текст: Платіжно-розрахункова відомість. 

7. Об’єднати комірки блоку А1:N1. 

8. Змінити ширину стовпчиків так, щоб було видно значення кожної 

комірки. 

9. Перейменувати робочий аркуш Аркуш1 на Зведена_відомість, 

робочий аркуш Аркуш2 на Нараховано_вересень. 

10. Доповнити таблицю на аркуші Зведена_відомість даними з таблиці: 

Аванс, 

грн 

Податок з 

доходів, 

грн 

Пенсійний 

фонд, грн 

Страхування 

по неправе-

здатності, грн 

Фонд 

зайнятості, 

грн 

Профвнески, 

грн 

Сума до 

видачі, 

грн. 

       

       

 

11. Зберегти документ. 

Контрольні запитання 

1) Які основні елементи інтерфейсу програми Microsoft Ехсеl? 

2) Що таке робоча книга? Що таке діапазон? Як виділити прямокутний 

діапазон? 

3) Для чого використовується автозаповнення? 

4) Як видалити рядок? Як видалити стовпець? 

5) Як змінити кількість робочих аркушів у робочій книзі? 

6) З чого складається робоча частина аркуша? 

7) Як розпізнати в електронній таблиці текстові дані? Числові дані? 

8) Як вводиться в комірку значення дати? Як вводиться в комірку значення 

часу? 

9) Як скомбінувати в комірці значення дати і часу? 

10) Що таке маркер заповнення? 
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Лабораторна робота 2 

Тема. Форматування таблиці та зміна типу даних. 

Мета. Навчити форматувати таблиці та встановлювати типи даних в 

програмі Microsoft Ехсеl. 

Учні повинні знати: призначення форматування, види форматування,  

Учні повинні уміти: використовувати форматування чисел та шрифтів, 

використовувати  умовне форматування. 

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Форматування інформації, що міститься в таблицях, не є необхідним, але 

значною мірою полегшує сприйняття і інтерпретацію даних. 

В Excel можливе два форматування – форматування чисел і шрифтів. 

Можна змінювати розмір шрифту, орієнтацію тексту на сторінці, колір комірок 

і фону, також застосовувати візерунки і графічні зображення для створення 

заднього плану комірок, використовувати рамки для групування даних, 

вирівнювати вміст комірки щодо її меж і т.д. 

Форматування чисел 

Найпростішим способом форматування є використання  кнопок панелі 

Форматування: 

- Грошовий формат. До числа додається чимвол грошової одиниці, 

розділював груп розрядів, а також два десяткові розряди. 

- Відсотковий формат. До числа додається символ відсотків. Значення 

відсотків слід вводити як десяткові дроби (наприклад, щоб отримати значення 

15% слід вводити число 0,15). Якщо вводити у комірку, що вже відформотована 

з використанням відсоткового формату, числа в в звичайному вигляді, слід 

встановити прапорець Автоматичний ввід відсотків на вкладці 

Сервис/Параметры/Правка. 

- Формат із розділювачами. Число відображається із розділювачем груп 

розрядів і двома десятковими розрядами. 
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- Збільшити розрядність. Кількість десяткових знаків вибраного числа 

збільшується на одиницю. 

- Зменшити розрядність. Кількість десяткових знаків вибраного числа 

зменшується на одиницю. 

Скасувати задане форматування області можна, ще раз клацнувши на цій 

кнопці. 

Якщо кнопок на панелі інструментів недостатньо, використовується вікно 

Формат ячеек. 

У програмі Excel існує можливість відформатувати комірки залежно від 

їхнього вмісту (наприклад, позначити червоним кольором числа, що менше 10). 

Такий вид форматування відомий як умовне форматування. Щоб виконати 

умовне форматування, треба виокремити потрібний діапазон комірок і 

виконати команду Формат/Условное форматирование. Відкриється діалогове 

вікно Условное форматирование, де можна задати від одної до трьох умов для 

комірок. 

 

У першому списку, що розкривається, пропонується вибрати один з двох 

параметрів. 

• Значение. Дозволяє задати умови для числових значень. Залежно від 

параметра, вибраного в наступному списку, що розкривається (між, поза, 

дорівнює, не дорівнює, більше, менше, більше або дорівнює, менше або 

дорівнює), з'явиться одне чи два поля для введення відповідних значень. У ці 

поля можна вводити значення чи посилання на комірки. 

• Формула. Після вибору цього параметру у відповідному полі слід 

задати посилання на формулу. Умовне форматування можна використовувати 

тільки стосовно формул, що повертають значення ІСТИНА або ХИБНІСТЬ 
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(тобто TRUE або FALSE). 

Після введення потрібних значень чи посилань на комірки, треба 

клацнути на кнопці Формат і вибрати тип форматування, який треба 

застосувати до комірок, для яких виконується умова. 

Стилістичне форматування 

Під стилістичним форматуванням розуміють зміну типу шрифту, розміру 

шрифту та інших його атрибутів, вибір типу вирівнювання вмісту комірок, 

надання кольору символам і фонові, застосування меж навколо комірок і т. д.  

Використання стилістичного форматування дозволяє надає електронній 

таблиці завершений вигляд. Таке форматування ніяким чином не впливає на 

вміст комірок, а змінює лише зовнішній вигляд таблиці. До того ж немає 

різниці, що знаходиться в клітинці — текст чи числове значення. 

Вибір шрифтів і зміна їх параметрів 

 
Документи, оформлені з використанням різних шрифтів,  мають більш 

презентабельний вигляд, тому при створенні таблиці не варто обмежуватися 

шрифтом, наданим програмою Excel за замовчуванням. За замовчуванням для 

всіх уведених даних Excel призначає шрифт одного розміру— Аrіаl Суr 

розміром 10 пунктів. Для тексту, уведеного в комірку, можна вибрати будь-
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який шрифт, встановлений у системі Windows. Якщо необхідно, можна змінити 

розмір шрифту, а також задати додаткові атрибути, зокрема установити 

напівжирне чи курсивне накреслення, підкреслити текст чи змінити його колір. 

Простіше за все змінити зовнішній  вигляд тексту можна за допомогою 

інструментів панелі Форматування. Змінити властивості шрифту дозволяє 

також вкладка Шрифт діалогового вікна Формат ячеек.  

Вирівнювання вмісту комірок 

Текстові дані, поміщені в комірку, автоматично вирівнюються до її лівої 

межі, а числа – до правої. За допомогою відповідних команд користувач може 

вирівняти вміст комірок на свій розсуд. Доступ до цих команд можна отримати 

на вкладці Вирівнювання діалогового вікна Формат ячеек. 

 
Встановлюючи ті чи інші параметри на цій вкладці, можна виконати 

наступні операції над текстом: 

Горизонтальне вирівнювання. Вміст комірки можна вирівняти за її лівою 

чи правою межею, по центру, за шириною з заповненням (тобто повторити 

вміст комірки, доки вона вся не буде заповнена по ширині), по центру 

виділення (тобто розташувати текст у центрі декількох виокремлених комірок) і 

рівномірно по ширині. В разі необхідності у полі — лічильнику відступ можна 
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задати значення відступ тексту від краю комірки. 

Вертикальне вирівнювання. Вміст комірки можна розташувати за її 

верхньою або нижньою межею, по центру, з висотою (застосовують, якщо текст 

складається з декількох рядків) і рівномірно по вертикалі. 

Перенесення по словах. Вміст комірки можна розташувати а декількох 

рядках. 

Автодобір ширини. Текст можна стиснути до необхідного розміру, щоб 

він помістився в одній клітинці. 

Об'єднання комірок.  

 
Зміна орієнтації тексту. Текст в клітинці можна розташувати під будь-

яким кутом. Значення кута (у градусах) можна вибрати або за допомогою 

кнопок поля лічильника, або безпосередньо ввести в це поле з клавіатури. 

Зміна напрямку тексту. Можна задати такі напрямки тексту: за 

контекстом, зліва направо, справа наліво. 

Щоб швидко вирівняти вміст комірок, а також змінити відступ тексту в 

комірках, використовуйте наступні кнопки панелі форматування: за лівим 

краєм, по центру, за правим краєм, об'єднати та розмістити в центрі, зменшити 

відступ, збільшити відступ. 

Застосування кольорів 
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Використання різних кольорів для позначення окремих ділянок робочих 

аркушів і даних в комірках дозволить значно покращити зовнішній вигляд 

вашої таблиці. 

Для зміни кольору фону комірок (тобто заливки) призначена вкладка 

Узоры діалогового вікна Формат ячеек, а колір символів можна вибрати на 

вкладці Шрифт того ж вікна. Для цього можна також скористатися кнопками 

Цвет заливки і Цвет шрифту панелі інструментів Форматирование. 

 
Обрамлення комірок 

Обрамлення комірок застосовується для групування однотипних даних в 

комірках і візуального виокремлення рядків, стовпців та діапазонів. Щоб 

розграфити таблицю, задаються параметри на вкладці Формат ячеек/Граница. 

На ній задаються типи ліній та їх колір, потім розташовуються лінії у таблиці. 

Щоб межі на екрані мали більш чіткий вигляд, вимикається режим 

відображення ліній сітки робочого аркушу (Сервис/Параметры/Вид, зняти 

прапорець Сетка). 

Додавання і скасування меж можна виконувати також за допомогою 

кнопки на панелі інструментів форматування – межі. Якщо клацнути на ній, 

з’являється панелі інструментів Граница, яка надає вибір параметрів для 
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розграфлення таблиці.  

Існує можливість відформатувати комірки “за зразком”. Для цього 

потрібно виділити комірки, в яких вже встановлено потрібне форматування 

(тип даних, колір, параметри шрифтів), натиснути кнопку Формат по образцу 

 на панелі інструментів Форматирование, виділити комірки, форматування 

яких потрібно змінити. Якщо потрібно змінити таким чином форматування 

кількох несуміжних діапазонів, кнопку потрібно натиснути двічі, після 

закінчення форматування натиснути на Esc. 

Для об’єднання комірок (наприклад, оформлення заголовку), потрібно виділити 

комірки, натиснути кнопку “Об’єднати і помістити в центрі”  на панелі 

інструментів. 

 

Хід роботи 

 

1. Запустити програму Microsoft Ехсеl. 

2. Відкрити документ, створений при виконанні попередньої 

лабораторної роботи. 

3. Встановити масштаб перегляду 100%. 

4. Встановити для блоку комірок A1:G1 режим Перенесення слів. 

5. Встановити для таблиці автоформат Список2. 

6. Встановити для значення комірок C2:N11 вирівнювання по центру.   

7. Скопіювати таблицю (A1:G11) з аркуша Зведена_відомість на початок 

аркуша Нараховано_вересень (всі подальші вказівки стосуються цього 

аркуша). 

8. Змінити колір таблиці на сірий. 

9. Встановити для комірок Е2:Е10 грошовий формат із позначенням 

грошової одиниці “грн” та скопіювати його до комірок F2:G10. 

10. Встановити для комірок Е3:N11 аркуша Зведена_відомість стиль 

Денежный, задавши параметри: грошова одиниця – грн., кількість 

десяткових знаків – 2, шрифт - Times New Roman, накреслення – 

курсив, границя – зовнішня. 



 22 

11. Зберегти документ. 

 

Контрольні запитання 

1) Що таке форматування? Для чого використовують форматування 

таблиці? 

2) Що таке “умовне форматування”? 

3) Який шрифт встановлюється у новій робочій книзі за замовчуванням? 

4) Що таке “відсотковий формат”?  

5) Як можна вводити відсотки автоматично? 

6) Як об’єднати комірки для створення заголовку таблиці? 

7) Що таке “стилістичне форматування”? 

8) Як задати обрамлення комірок? 

9) Що таке “форматування за зразком”? 
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Лабораторна робота 3 

Тема. Обчислення в таблицях. Формули та правила їх обчислення. 

Абсолютні та відносні адреси. 

Мета. Навчитись використовувати найпростіші формули для обчислень в 

електронних таблицях.  Сформулювати поняття про відносні та абсолютні 

адреси. 

Учні повинні знати: виконання обчислень в таблицях, використання 

формул, відносних та абсютних адрес. 

Учні повинні уміти: виконувати обчислення в таблицях, вводити 

формули, використовувати формули автоматичного обчислення, 

використовувати в формулах відносні та абсютні адреси. 

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Без формул програма Ехсеl майже нічим не відрізнялась би від 

звичайного текстового редактора. Адже саме можливість вводити прості та 

складні формули і миттєво отримувати результати їх обчислення робить Ехсеl 

зручним і незамінним інструментом для виконання фінансових, інженерних, 

статистичних та інших розрахунків.  

Числа,  введенні в комірки, за допомогою формул можна складати, 

віднімати, множити і ділити. Ці операції здійснюються з використанням 

арифметичних операторів, що вводяться у формули, зокрема операторів 

додавання (+), віднімання (-), множення (*) та ділення (/). Формули можуть 

містити наступні елементи: числа, текст, арифметичні і логічні оператори,  

посилання на комірки, а також вбудовані функції Ехсеl. Вихідні дані для 

розрахунків можна поміщати в одні комірки, а формули – в інші, що дозволяє 

побачити, як зміна даних впливає на результати їх обчислення. Результат 

обчислення формули відображається безпосередньо в клітинці, куди введена ця 

формула. Саму формулу можна побачити в рядку формул, якщо встановити 

табличний курсор в клітинці з формулою.  
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Щоб показати програмі, що в комірку вводиться не числове значення або 

текст, а формула, потрібно перед першим символом формули поставити знак 

(=). Однак запис формули можна почати і зі знаків “+” , або “-”, при цьому 

наступний запис також буде сприйнятий як формула. 

На малюнку представлено приклад простої формули, з допомогою якої 

підсумовуються значення в вказаних комірках. 

Оператори, які розпізнає програма Ехсеl: 

Оператор Назва Приклад Пояснення 

+ Додавання =А1+В1 
Додає значення з комірки А1 в 

комірку В1 

- Віднімання =А1–В1 
Віднімає значення з комірки В1 із 

значення комірки А1 

* Множення =А1*10 
Виконує множення значення, що 

міститься в клітинці А1, на 10 

/ Ділення =А1/В1 

Виконує ділення значення, що 

міститься в клітинці А1, на 

значення з комірки В2 

^ 
Піднесення 

до степеня 
=А1^2 

Підносить значення, що міститься в 

клітинці А1, до степеня (у даному 

випадку до степеня 2) 

& Конкатенація =А1&В1 

Виконує об’єднання вмісту комірок  

А1 та В1. Як правило, 

використовується для текстових 

значень. 

= 

Логічне 

порівняння 

“дорівнює” 

=А1=В1 

Повертає значення TRUE 

(ІСТИНА),  якщо значення в 

клітинці А1 дорівнює значенню в 
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клітинці В1. Інакше повертає 

значення FALSE (ХИБА) 

> 

Логічне 

порівняння 

“більше ніж” 

=А1>В1 

Повертає значення TRUE,  якщо 

значення в клітинці А1 більше 

значення в клітинці В1. Інакше  

повертає значення FALSE 

< 

Логічне 

порівняння 

“менше ніж” 

=А1<В1 

Повертає значення TRUE,  якщо 

значення в клітинці А1 менше 

значення в клітинці В1. Інакше  

повертає значення FALSE 

>= 

Логічне 

порівняння 

“більше або 

дорівнює” 

=А1>В1 

Повертає значення TRUE,  якщо 

значення в клітинці А1 більше або 

дорівнює значенню в клітинці В1. 

Інакше  повертає значення FALSE 

<= 

Логічне 

порівняння 

“менше або 

дорівнює” 

=А1<В1 

Повертає значення TRUE,  якщо 

значення в клітинці А1 менше або 

дорівнює значенню в клітинці В1. 

Інакше  повертає значення FALSE 

<> 

Логічне 

порівняння 

“більше ніж” 

=А1<>В1 

Повертає значення TRUE,  якщо 

значення в клітинці А1 не дорівнює 

значенню в клітинці В1. Інакше 

повертає значення FALSE 

 

Формули можуть містити довільну кількість операторів – як однотипних, 

так і різних. Послідовність виконання операторів залежить від пріоритету 

оператора. Найбільший пріоритет має оператор піднесення до степеня  (^), а 

найменший  - оператори логічного порівняння (<, >). Виконавши операцію 

піднесення до степеня у формулі, Ехсеl обчислює вираз в дужках, після чого 

виконує множення і ділення, потім – додавання і віднімання, і тільки після 

цього інші операції. Якщо ж формула містить декілька операцій множення і 

ділення, вони виконуються послідовно, зліва направо. Застосовуючи дужки, 

можна змінити порядок виконання операцій.  

У формулах допускається використовувати тільки круглі ( ) дужки. Якщо 

ввести фігурні {} чи квадратні [ ] дужки, програма відобразить повідомлення 

про помилку. У формулах можна також використовувати вкладені дужки. В 

цьому випадку важливо, щоб кількість відкривних дужок дорівнювала кількості 

закривних.  
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В Ехсеl  є два способи введення формул в комірки робочого аркуша: 

1) ввести оператори та адреси комірок вручну.  

Наприклад, потрібно в комірку С3 потрібно ввести формулу =А3+В3. Для 

цього потрібно розмітити табличний курсор в клітинці С3, ввести символ “=”. 

Далі з допомогою клавіатури, ввести А3+В3. Під час введення формули 

посилання на комірки та межі навколо окремих комірок позначаються різними 

кольорами. Після завершення ведення формули натиснути на Enter або 

клацнути на кнопці  в рядку формул.  

2) ввести тільки оператори, а адреси комірок вказати за допомогою миші 

або клавіш керування курсором. 

Цей метод дозволяє знизити ймовірність появи помилок, оскільки адреси 

комірок не доводиться набирати вручну.  

Послідовність дій:  

1. Активізувати комірку, до якої треба ввести формулу.  

2. Ввести в комірку символ “=”. 

3. Клацнути мишею на клітинці, адреса якої повинна з’явитися у 

формулі. Можна навіть вказати комірку, яка знаходиться на іншому 

робочому аркуші. Посилання на цю комірку з’явиться у формулі, а 

також у ряжку формул. 

4. Ввести арифметичний оператор. 

5. Клацнути мишею на наступній клітинці, значення якої бере участь у 

обчисленні. 

6. Натиснути на Enter або клацнути на кнопці  в рядку формул.  

Формула, що набирається в електронній таблиці, відображається у рядку 

формул.  Після команди введення формули (натискання клавіші “=” або 

клацання по кнопці “ ”) у рядку формул з'являються нові кнопки:  і . 

Клацання по кнопці з червоним хрестиком скасовує внесені до формули зміни, 

а клацання по кнопці з зеленою «галочкою» дає команду на виконання 

формули, записаної у комірці. Завершити введення формули можна 
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натисканням на клавішу Enter, або переміщенням курсора до іншої комірки або 

клацанням по кнопці з зеленою галочкою в рядку формул. 

Після команди введення запис формули в комірці зникає і з'являється 

результат її виконання або повідомлення про помилку. Відредагувати введену 

формулу можна як звичайний текст, введений до комірки. 

Не має значення, малими чи великими літерами набирається формула. 

Програма Excel автоматично перетворює всі літери на великі, як тільки 

подається команда на виконання обчислень. 

Якщо одну і ту саму формулу потрібно ввести у суміжні комірки, зручно 

скористатись маркером заповнення. Для цього треба активізувати комірку з 

початковою формулою і протягти маркер через комірки, до яких потрібно 

скопіювати формулу. До цих комірок будуть занесені копії формул з 

потрібними адресами, а зміст комірок буде розрахований за цими формулами. 

Функції автоматичного обчислення 

Ці функції дозволяють побачити результати деяких математичних 

операцій безпосередньо в рядку стану. При цьому не потрібно вводити 

формули, достатньо лише виділити потрібний діапазон. За замовчуванням у 

рядку стану відображається сума значень у виокремлених комірках.  

Клацнувши правою кнопкою миші на рядку стану, можна вибрати наступні 

команди: 

Среднее – відображає середнє значення чисел, що знаходяться у 

виокремленому діапазоні. 

Количество значений – визначає кількість виокремлених комірок. 

Количество чисел - визначає кількість комірок, що містять числа у 

виокремленому  діапазоні. 

Максимум – визначає найбільше значення, що містить комірки у 

виокремленому  діапазоні. 

Минимум - визначає найменше значення, що містить комірки у 

виокремленому  діапазоні. 

Сумма -  задає обчислення суми чисел у виокремленому  діапазоні. 
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Рядок стану. Клацнувши 

правою кнопкою, можна 

вибрати інші функції 

Виокремлений 

діапазон  

Нет – не відображає у рідку ніяких значень.визначає кількість 

виокремлених коміроккоміроку виокремленому  діапазоні. 

 

Абсолютні, відносні та мішані адреси 

Зазвичай у формулах Ехсеl використовуються не фіксовані значення, а 

посилання на комірки, які містять ці значення. 

Посилання поділяються на три типи.  

• Відносні. Змінюються при копіюванні формул. 

• Абсолютні.  Не змінюються при копіюванні формул. 

• Мішані. Є абсолютними тільки частково. 

За замовчуванням всі посилання у формулах є відносними. Виняток 

становлять лише посилання на комірки інших робочих аркушів та книг. 

Відносні посилання створюються “вказуванням” миші на комірку. При 

копіюванні формул з відносними посиланнями програма створює схожі 

формули з новими посиланнями, які базуються на відносній позиції комірки, 

що містить формулу, та комірки, на яку вказує посилання. Іншими словами, у 

разі копіювання формули з відносними посиланнями вздовж рядків і стовпців 

посилання автоматично коректується, тобто результат формули змінюється. 
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Абсолютні посилання вказують на фіксовану комірку. При копіюванні 

формул з абсолютними посиланнями адреси комірок в цих посиланнях гне 

змінюються. Про те, що посилання є абсолютним, вказує символ “$”, 

розташований біля кожної з координат  посилання. Наприклад: $А$1, $В$2, 

$С$5.  

Якщо символ “$” стоїть лише біля одної з координат посилання, тоді одна 

частина посилання є абсолютною, а інші – відносною.  Наприклад, $В5, В$5. 

Такі посилання називають мішаними. Якщо абсолютною є тільки одна з 

координат посилання, це посилання завжди буде вказувати на той самий 

фіксований стовпець або рядок.  

Символ “$” можна ввести вручну або переключатися клавішею F4. 

наприклад, якщо ввести посилання на комірку А1, а потім послідовно 

натискати F4, програма буде змінювати тип посилання наступним чином: $А$1, 

А$1, $А1, А1. 

Типові помилки при введенні формул 

Якщо при введенні формули була допущена помилка, Ехсеl  видає у цій 

клітинці спеціальне повідомлення.  

#DIV/0! У формулі задане ділення на нуль або на порожню  комірку. 

#NAME? 
Програма не може розпізнати у формулі введене ім’я комірки чи 

діапазону або інший текст. 

#N/A 
Значення недоступне для формули або функції (наприклад, не 

вказано один або кілька необхідних аргументів функції) 

#NUM! 
Введення невірного числового значення (наприклад, число 

занадто велике або замість додатного введено від’ємне) 

#REF! 
У формулі неправильно задане посилання на комірку 

(наприклад, посилання на вилучену комірку) 

#VALUE! 

У формулі використовується операнд чи аргумент 

неправильного типу або виконуються арифметичні дії з даними 

текстового типу 
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#NULL! Задане перетинання двох областей, що не перетинаються 

 

Кілька символів “#”, що заповнюють комірку, свідчать про недостатню 

ширину стовпця для відображення значення, яке міститься в ньому, або про те, 

що використовуються від’ємні дата і час. Щоб позбутися цієї помилки, 

потрібно розширити стовпець або змінити числовий формат комірки. 

Якщо формула посилається сама на себе (наприклад, якщо в комірку В1 

ввести формулу В2-В1), виникає циклічне посилання, про яке видається 

повідомлення: 

 
Іноді помилка і одній клітинці призводить до помилок в багатьох інших 

комірках з формулами, які мають на неї посилання. Для пошуку помилок у 

формулах можна використовувати команди з меню  Сервис/Зависимости, які 

дозволяють відстежити зв’язки між комірками і формулами шляхом 

відображення стрілок.  

Хід роботи 

1. Відкрити документ, створений при виконанні лабораторної роботи 2.  

2. Перейти на аркуш Нараховано_вересень. 

3. В комірку G2 ввести формулу для обчислення заробітної плати 

працівника, припустивши, що в місяці 22 робочих дні і врахувавши 

кількість відпрацьованих днів. 

4. Скопіювати формулу за допомогою автозаповнення в комірки G3-

G10. 

5. Перейти на аркуш Зведена_відомість. В комірку G3 ввести значення 

з комірки G2 аркуша Нараховано_вересень (відносне посилання) 
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таким чином: активізувати комірку G3, ввести “=”, натиснути вкладку 

Нараховано_вересень, вказати комірку G2, натиснути Enter. 

6. Скопіювати формулу за допомогою автозаповнення в комірки G4-

G11. 

7. В комірки Н3-Н11 ввести значення авансу: 100 грн. 

8. В комірки J3-J11 ввести значення 1% від нарахованої суми: 

“=G3*1%”. 

9. В комірки К3-К11 ввести значення 2% від окладу працівника. 

10. В комірки L3-L11 ввести значення 0,5% від окладу працівника. 

11. В комірки М3-М11 ввести значення 0,6 грн. 

12. Перед стовпцем Сума_до_видачі, грн. вставити  стовпець 

Всього_вирахувано, грн.   

13. В першу комірку стовпця внести формулу для обчислення суми 

значень, що містяться в комірках J3-M3. 

14. Скопіювати цю формулу в комірки N4-N11. 

15. Відформатувати таблицю. 

16. Зберегти документ. 

 

Контрольні запитання 

1) Які є арифметичні оператори в програмі Ехсеl? 

2) Де можна побачити формулу, введену в комірку? 

3) Якими знаками можна починати введення формули в комірку? 

4) Для чого використовується оператор “&”? 

5) Від чого залежить послідовність виконання операторів в формулах? 

6) Які є способи введення формул в комірки робочого аркуша? 

7) Як можна ввести одну і ту саму формулу у суміжні комірки? 

8) Що таке функції автоматичного обчислення і як вони застосовуються? 

9) Що таке абсолютні, відносні та мішані адреси? Як їх розпізнати в рядку 

формул? 

10) Що означає запис “#####” у комірці?  
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Лабораторна робота  4 

 

Тема. Фіксація заголовків. Додавання приміток. Захист даних в комірках.  

Мета. Закріплювати навички використання найпростіших формул для 

обчислень в електронних таблицях. Сформувати навички закріплення 

заголовків в таблицях, додавання приміток, імен комірок та діапазонів.  

Учні повинні знати: способи фіксації заголовків, додавання приміток, 

встановлення захист даних в комірках.  

Учні повинні уміти: фіксацувати заголовки, додавати та видіяти 

примітки, встановлювати захист даних в комірках. 

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Фіксація заголовків чи інших областей робочої таблиці – це зручна 

можливість, що дозволяє полегшити перегляд великої кількості даних. Якщо 

зафіксувати рядки чи стовпці, що містять заголовки, їх можна тримати в полі 

зору під час прокручування робочого аркуша (закріплені рядки та стовпці не 

прокручуються та залишаються видимими, а решта аркуша переміщується). 

Зафіксувати потрібні області можна так: 

Встановити табличний курсор в комірку, розташовану праворуч від 

заголовка і нижче заголовка стовпця, які треба зафіксувати. 

Виконати команду Окно/Закрепить область. 

Закріплені рядки і стовпці позначаються більш темними лініями. Щоб 

скасувати закріплення областей, потрібно виконати команду Окно/Снять 

закрепление  областей. 

Захист даних в комірках 

В Ехсеl передбачено кілька рівнів захисту, що дозволяють керувати 

доступом до даних та їх редагуванням: захист на рівні аркуша, захист на рівні  

книги і захист окремих елементів таблиці, зокрема комірок, графічних об’єктів і 

діаграм. 
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Зазвичай захист встановлюють для комірок, що містить формули і 

функції. Якщо комірка є захищеною, її не можна відредагувати (наприклад, 

змінити формулу, яку вона містить), не знявши захист. 

За замовчування Ехсеl  захищає всі комірки робочого аркуша: Формат 

ячеек/Защита/Встановити прапорець Защищаемая ячейка. 

 

Однак захист не набере сили, доки не задано захист усього аркуша. Щоб 

встановити захист аркуша, потрібно виконати такі дії: 

Сервис/Защита/Защитить лист. З’явиться діалогове вікно Защита 

листа, в якому можна ввести пароль для зняття захисту. Довжина пароля не 

може перевищувати 255 символів, крім цього, розпізнається регістр літер. 

Щоб зняти захист робочого аркуша, потрібно виконати команду 

Сервис/Защита/Снять защиту лист. 

Зазвичай захист встановлюють не для всіх 

комірок робочого аркуша, а лише для деяких 

(наприклад, що містять формули). В такому 

випадку перед тим, як виконувати захист всього 

аркуша, потрібно виконати наступні дії: 
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Виокремити діапазон комірок, які треба залишити доступними для зміни. 

Виконати Сервис/Защита/Разрешить измение диапазона. З’явиться 

діалогове вікно, в якому натиснути кнопку Создать. В цьому діалоговому вікні 

можна надати ім’я діапазону, уточнити його адресу, а також ввести пароль для 

доступу до вмісту комірок.  

Іменування комірок 

Коміркам і діапазонам комірок можна надавати імена, які потім будуть 

використовуватися  у формулах та функціях. Використання імен комірок 

замість адреси дозволяє, зокрема, уникнути помилок під час введення даних, 

спрощує створення і розуміння формул, а також пошук потрібних даних у 

таблиці. 

Під час вибору імен для комірок і діапазонів слід дотримуватись 

наступних правил. 

• Іменами можуть бути будь-які комбінації літер і цифр, але імена не 

повинні починатися з цифри чи нагадувати адреси комірок. 

• В іменах не можна використовувати пробіли, спеціальні символи та 

знаки пунктуації (крім крапки). Замість пробілу слід застосовувати знак 

підкреслення. 

• Хоча Excel дозволяє використовувати в іменах до 255 символів, 

імена повинні бути якомога стислими, але змістовними. 

В Excel існує декілька способів іменування комірок та діапазонів. 

Найпростішим способом є надання імені в полі Имя, що розташоване 

біля лівого краю рядка формул. Для цього треба виокремити необхідну комірку 

чи діапазон комірок, клацнути на полі Имя і ввести туди ім'я, що буде 

призначено цим коміркам, а після цього натиснути на клавішу Enter. Поле Имя 

– це розкривний список, у якому містяться усі імена, призначені коміркам 

робочої книги. 

Для призначення імен можна також використовувати команду 

Вставка/Ім'я/Надати.  Після вибору цієї команди Excel розкриє діалогове вікно 

Надання імені, де потрібно призначити ім’я клітинці або діапазону.   
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Щоб перейти до якої-небудь комірки чи діапазону робочого аркуша, що 

мають ім’я, потрібно виконати одну з дій: 

1. Розкрити список Имя і клацнути на потрібному імені. 

2. Виконати команду Правка/Перейти і в отриманому діалоговому вікні 

двічі клацнути на імені комірки або діапазону. 

Додавання приміток 

Примітки зазвичай створюють, щоб описати вміст комірок. Щоб додати 

примітку, треба виконати такі дії: 

1. Виокремити комірку, до якої потрібно додати примітку. 

2. Виконати команду Вставка/Примечание, ввести текст примітки в 

вікно, що з’явиться. При бажанні можна видалити ім’я користувача в 

примітці. 

3. Клацнути мишею за межами вікна примітки, щоб приховати її. 

Комірки з приміткою позначаються індикатором примітки – маленьким 

червоним трикутником. Щоб прочитати примітку до комірки, потрібно навести 

на неї вказівник миші. Якщо треба відобразити всі примітки, необхідно вибрати 

команду Вид/Примечание. Повторний вибір цієї команди приведе до 

приховання всіх приміток. 

 

Хід роботи 

 

1. Внести в таблицю наступну інформацію: 
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2. Відформатувати таблицю: 

• для стовпця Місто встановити розмір шрифту 14 і використати 

заливку кольором; 

• для стовпця Ціна встановити формат Грошовий, грошова одиниця – 

євро; 

• для стовпця Сума використати заливку кольором, встановити формат 

Грошовий, грошова одиниця – євро, для стовпця Затрати_на_переїзд 

встановити формат Грошовий, грошова одиниця – грн.; 

• останній рядок таблиці виділити кольором та рамкою. 

 

3. Встановити фіксацію заголовка таблиці. 

4. Додати до таблиці примітки: 

• до комірки Місто: “Нові регіони продажу”; 

• до комірки Дата: “Дата здачі звіту головного адміністратора”; 

• до комірки Продано_автомобілей: “З 1 серпня 2002 року”; 

• до комірки Затрати_на_переїзд: “Витрати на дорожні витрати 

менеджерів з продажу та агентів з реклами”. 
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5. Створити імена: для діапазону, який містить інформацію про кількість 

проданих автомобілей, присвоїти ім’я Продано; для діапазону, який 

містить інформацію про ціну автомобіля, присвоїти ім’я Ціна. 

6. В стовпець Сума для розрахунку використати дані зі стовпців 

Продано_автомобілів та Ціна. 

7. Використати Автосуму для обчислення кількості проданих 

автомобілів, загальної суми, та затрат на переїзд. 

8. Встановити захист листа від змін даних. 

 

Контрольні запитання 

 

1) Для чого використовується фіксація областей робочої таблиці? 

2) Як відрізняються закріплені діапазони від незакріплених? 

3) Як можна зафіксувати потрібні області ? 

4) Які рівні захисту передбачає програма Ехсеl? 

5) Як встановити захист аркуша? 

6) Для чого коміркам і діапазонам комірок надають імена? 

7) Яке призначення приміток?  

8) Як додати примітку в потрібну комірку? 
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Лабораторна робота 5 

Тема. Використання математичних функцій  

Мета. Дати поняття про функції, структуру функції. Навчити 

використовувати математичні функції та вводити їх в комірки різними 

способами. Закріплювати навички роботи на комп’ютері. 

Учні повинні знати: типи функцій, способи введення функцій в комірки. 

Учні повинні уміти: використовувати математичні функцій, вводити 

функції в комірки.  

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Функція – це створена заздалегідь формула, що виконує певні 

обчислення. 

Наприклад, перетворює двійкове число на десяткове, повертає поточну дату або 

час, перетворює малі літери на великі, підраховує кількість символів у рядку та 

ін. 

За допомогою функцій великі і складні формули можна зробити легкими і 

зрозумілими. Кожна функція має свій власний синтаксис (правила запису), 

якого слід дотримуватись, щоб програма працювала як належить.  

Структура функції 

Введення функції починається зі знаків “=”, “+” або  “”. Усі функції 

програми Ехсеl складаються з двох основних частин – імені функції і 

аргументів. Аргументи  функцій задаються в круглих дужках, що йдуть 

безпосередньо за ім’ям функцій. Функція може мати один, декілька чи не мати 

жодного аргументу. Аргументом може бути діапазон комірок, наприклад 

функція  =SUM(A1:A5) знаходить суму значень, які містяться в комірках 

діапазону A1:A5. Якщо функція має декілька аргументів, вони 

відокремлюються один від одного крапкою з комою, наприклад функція  

=SUM(A1:A5; В1:В5; С1:С5) підсумовує усі значення, що міститься в 
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зазначених діапазонах. Наявність круглих дужок під час уведення функції є 

обов’язковою, навіть якщо функція не має аргументів. 

Якщо розширити діапазон комірок, який є аргументом функції, додавши 

до нього комірку з іншим значенням, формул буде автоматично пере обчислена 

з врахуванням доданого значення.  

Крім посилань на комірки і діапазони, аргументами функції можуть бути 

константи, текстові рядки, імена комірок і діапазонів, математичні і логічні 

вирази, масиви, значення помилок і навіть інші функції. Якщо як аргумент 

використовується інша функція (вона називається вкладеною), то спочатку 

Ехсеl обчислює значення вкладеної функції, а потім використовує його як 

аргумент до зовнішньої функції. У формулах можна використовувати до семи 

рівнів вкладення функцій. 

Способи введення функцій 

1) Введення вручну. Щоб ввести функцію вручну, потрібно ввести в 

комірку знак “=”, набрати ім’я функції (можна малими літерами), 

задати список аргументів у круглих дужках, натиснути Enter. Якщо 

ім’я функції введено правильно, літери автоматично перетворяться 

на великі. 

2) Використання діалогового вікна Вставка функции.  

Застосування діалогового вікна Вставка функции значно спрощує 

процес введення функції у формулу. Це діалогове вікно допомагає вибрати 

потрібну функцію і правильно задати її аргументи.  

Щоб ввести функцію, потрібно виконати такі дії: 

1. Виокремити комірку, куди потрібно ввести функцію. 

2. Вибрати команду Вставка/Функция (або натиснути кнопку Вставка 

функции на стандартній панелі інструментів). Відкриється діалогове 

вікно Вставка функции. 
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3. В розкривному списку вибрати потрібну категорію, після цього в полі 

Выберите функцию з’являться функції, з яких треба вибрати потрібну.  

4. Після вибору функції з’явиться діалогове вікно Аргументы функции. 

У відповідних полях цього вікна за потрібно задати аргументи 

функції, ввівши їх адреси вручну або виділивши мишею. 

5. Після задання всіх аргументів потрібно натиснути кнопку ОК, 

діалогове вікно зникне, а в клітинці з’явиться результат обчислення 

функції. 

 

3) Використання розкривного списку Функции 

Як тільки в комірку ввести знак “=”, кнопка розкривного списку Имя в 

рядку формул автоматично замінюється кнопкою розкривного списку 

Функции. Список Функции місить перелік з 10 функцій, що 

використовувались останніми. Якщо клацнути на будь-якій функції з цього 

списку, її буде введено в комірку, а на екрані з’явиться діалогове вікно 

Аргументы функции, де можна задати аргументи цієї функції.  

В Ехсеl функції поділяються по категоріях: математичні, текстові, логічні, 

фінансові, для роботи з датою та часом та ін.  
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Математичні функції 

У цій категорії представлені функції для обчислення суми і добутку 

чисел, квадратного кореня, степеня, факторіала числа, функції округлення 

значень, тригонометричні, логарифмічні та інші функції, призначені для 

розв’язання простих і складних математичних задач. 

Функція SUM 

Найбільш поширеною математичною функцією є функція SUM, 

призначена для підсумовування чисел. Вона може мати від 1 до 30 аргументів, 

таких як числа, формули або адреси комірок чи діапазонів, що містять числові 

значення. 

Якщо треба просумувати всі значення рядка 4, треба ввести формулу 

=SUM (4:4), щоб просумувати всі значення стовпця С, слід ввести формулу 

=SUM (С:С). 

На стандартній панелі інструментів є кнопка Автосумма, яка підсумовує 

значення з комірок вказаного діапазону. Для автоматичного підсумовування 

значень потрібно розмітити табличний курсор у клітинці під діапазоном, 

комірок, що треба підсумувати, клацнути на кнопці Автосумма, виділити 

мишею рамкою діапазон підсумовування, натиснути Enter. 

Кнопка Автосумма дозволяє також помістити в комірку функцію 

підрахунку середнього значення, кількості чисел в діапазоні, обчислення 

найбільшого та найменшого значень. Вибрати ці функції можна  в розкривному 

списку кнопки Автосумма.  

Функція PRODUCT 

Ця функція повертає добуток заданих чисел, вона може мати до 30 

аргументів, наприклад, функція 

=PRODUCT (B3:B8; D3:D8; G5:H12) обчислює добуток значень, що 

містяться у вказаних діапазонах. 
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Функції округлення чисел  

Функція ROUND округлює число до заданої кількості десяткових 

розрядів. Вона має два аргументи: у першому вказується значення, яке потрібно 

округлити, у другому – кількість десяткових знаків. Перший аргумент може 

бути числом, формулою, посиланням на іншу комірку.  

Для округлення чисел можна також використовувати такі функції: 

ROUNDUP – округлює число до найближчого більшого за модулем;  

ROUNDDOWN – округлює число до найближчого меншого за модулем;  

CEILING – округлює число до найближчого  більшого цілого або до 

кратного значенню точності; 

FLOOR – округлює число до найближчого меншого за модулем, 

кратного значенню точності. 

Зауваження. Після округлення числа з допомогою функцій округлення 

змінюється його значення, тоді як після форматування – лише його зовнішній 

вигляд. Під час обчислень Ехсеl завжди використовує фактичне значення числа, 

а не відображуване.  

Хід роботи 

Використовуючи математичні формули, розв’язати задачі. Результати 

обчислень оформити у вигляді таблиць. 

1. Обчислити площу круга радіуса R для таких значень: R = 1 см; 1,5 см; 

2 см; … 10 см). Формула для обчислення площі круга: S= R
2
. 

Результат округлити до тисячних. 

2. Обчислити значення функції y=sin x + 2cos y – 
y

tg
2
x для таких пар 

чисел:  

(0; 2), (1; 4), (2; 6), …, (10; 22). Знайти окремо округлене до сотих значення.  

Контрольні запитання 

1) Що таке функція в програмі Ехсеl? 

2) Що таке синтаксис функції? 

3) Яка структура функції в Ехсеl? 
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4) Що таке аргумент функції? Що може бути аргументами функції в 

Ехсеl? 

5) Яка функція називається вкладеною? 

6) Які є способи ведення функцій? 

7) Які є категорії функцій в Ехсеl? 

8) Які функції відносяться до математичних? 

9) Для чого призначена функція SUM? 

10) Для чого призначена функція PRODUCT? 

11) Які є функції округлення чисел? 
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Лабораторна робота  6 

Тема. Використання логічних та статистичних функцій  

Мета. Навчити використовувати логічні та статистичні функції та 

вводити їх в комірки. Закріплювати навички роботи на комп’ютері. 

Учні повинні знати: типи функцій, способи введення функцій в комірки. 

Учні повинні уміти: використовувати логічні та статистичні функції, 

вводити функції в комірки.  

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Логічні функції 

Категорія Логічні містить лише шість функцій:  ЕСЛИ, И, ИЛИ, 

ИСТИНА, ЛОЖЬ, НЕ (ЕСЛИ, И, ИЛИ, TRUE, FALSE, НЕ).  

За допомогою логічних функцій можна створювати формули, що залежно 

від виконання чи невиконання заданих умов повертають різні результати. 

Для перевірки істинності умови використовуються логічні вирази, наприклад: 

А2>А4, D10<5, SUM(C2: С8)=24, G6="білий". Результатом логічного виразу є 

логічні значення ИСТИНА(1) чи ЛОЖЬ(0). Логічний вираз повинен містити як 

мінімум один оператор логічного порівняння.  

Деякі функції даної категорії варто розглянути більш детально. 

Функція ЕСЛИ – перевіряє, чи виконується логічна умова, і залежно від 

її результату повертає те чи інше значення. Вона має три аргументи. Перший 

аргумент є логічною умовою, результатом якої може бути значення ИСТИНА 

або ЛОЖЬ. Другий аргумент – це значення, яке функція повертає, якщо задана 

умова виконується, а третій аргумент — значення, яке функція повертає у разі 

невиконання умови, заданої в першому аргументі.  

Логічні умови використовують знаки >(більше), <(менше), =(дорівнює), 

>=(не менше), <=(не більше), <>(не дорівнює). 

Наприклад, якщо умова А1<5 виконується (тобто у клітинці А1 містить 

значення, яке менше 5), наступна функція поверне значення 10, інакше – 20: 

=ЕСЛИ(Al<5; 10; 20) 
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Функція в цьому прикладі повертає числове значення. Нижче наведено приклад 

функції, що повертає текстовий рядок: 

=ЕСЛИ(G7>=20; "Тепло"; "Холодно") 

Ця функція повертає текстове значення Тепло, якщо число, уведене в 

комірку G7, більше чи дорівнює 20, і значення Холодно в протилежному 

випадку. 

Функція ЕСЛИ може містити вкладені функції ЕСЛИ. Це дозволяє 

задавати більш складні умови, наприклад: =ЕСЛИ(G7>=20; "Тепло”; ЕСЛИ 

(G7>=0; "Холодно"; "Mopoз")) 

Тут, якщо в комірку G7 помістити значення, менше нуля, функція 

поверне текстовий рядок Мороз. 

Кількість вкладених функцій ЕСЛИ не повинна перевищувати 7. 

 

Функції И, ИЛИ, НЕ – дозволяють формувати досить складні умови. 

Функція И повертає значення ИСТИНА, якщо істинні всі її аргументи, і 

значення ЛОЖЬ, якщо хоча б один з аргументів не є істинним.  

Синтаксис функції:  И(логічний_вираз1; логічний_вираз2; ...) 

Наприклад: 

=И(B1<5; В2>7; В3=10) 

Результатом функції буде значення ИСТИНА, якщо виконуються всі три 

заданих умови: В1<5, В2>7 і В3=10.  

Функція ИЛИ повертає значення ИСТИНА, якщо хоча б один з її 

аргументів є істинним, і ЛОЖЬ в протилежному випадку. 

Синтаксис функції:  ИЛИ(логічний_вираз1; логічний_вираз2; ...) 

=ИЛИ(A1=5; В1=17). 

Функція поверне значення ИСТИНА, якщо виконується хоча б одна з 

двох умов: А1=5 або В1=17. 

Аргументами функцій И та ИЛИ можуть бути логічні вирази, масиви або 

посилання на комірки. Кількість аргументів кожної з цих функцій може 

досягати 30.  
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Функція НЕ має єдиний аргумент і змінює його логічне значення на 

протилежне. 

Синтаксис функції:  НЕ (логічний_вираз) 

=НЕ (B11="Зимно"). 

У даному прикладі, якщо в клітинці В11 буде міститися слово Зимно, 

функція поверне значення ЛОЖЬ. А якщо у цю комірку ввести будь-яке інше 

слово, функція поверне значення ИСТИНА. Функцію НЕ ще називають 

функцією інверсії. Зазвичай вона використовується у сполученні з іншими 

функціями. 

Статистичні функції 

Статистичні функції дозволяють виконувати статистичний аналіз 

діапазонів даних. Наприклад, за допомогою статистичної функції можна 

провести пряму по групі значень, обчислити кут нахилу і точку перетину з 

віссю Y та інше. 

Розглянемо деякі статистичні функції. 

Функція СРЗНАЧ повертає середнє (арифметичне) своїх аргументів. 

Синтаксис функції: СРЗНАЧ(число1; число2; ...) 

Число1, число2, ...   - це від 1 до 30 аргументів, для яких обчислюється 

середнє. Аргументи повинні бути числами або іменами, масивами або 

посиланнями, що містять числа. Якщо аргумент, який являється масивом чи 

посиланням, містить текст, логічні значення чи порожні комірки, то такі 

значення ігноруються; однак, комірки, що містять нульові значення, 

враховуються.  

Обчислюючи середні значення комірок, варто враховувати цю різницю 

між порожніми комірками і комірками, що містять нульові значення.  

Функція СЧЁТЕСЛИ підраховує кількість комірок усередині діапазону, 

що задовольняють заданому критерію. 

Синтаксис функції:  СЧЁТЕСЛИ(діапазон; критерій) 

Діапазон   — це діапазон, у якому потрібно підрахувати комірки. 

Критерій   — це критерій у формі числа, виразу або тексту, що визначає, які 
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комірки треба підраховувати. Наприклад, критерій може бути виражений у 

такий спосіб: 32, "32", ">32", "яблука". 

 

Функція СЧЁТЗ підраховує кількість непустих значень у списку 

аргументів. Ця функція використовується для підрахунку кількості комірок з 

даними в інтервалі або масиві. 

Синтаксис функції:  СЧЁТЗ (значення1; значення2; …), де значення1; 

значення2; … - це від 1 до 30 аргументів, кількість яких потрібно порахувати. У 

цьому випадку значенням вважається значення будь-якого типу, включаючи 

порожній рядок (“”), але не включаючи порожні комірки. Якщо аргументом є 

масив або посилання, то порожні рядки в масиві або посиланні ігноруються. 

Microsoft Excel пропонує додаткові функції, які можна застосовувати для 

аналізу даних з використанням умов. Наприклад, для обчислення суми значень, 

що попадають в інтервал, заданий текстовим рядком або числами, 

використовується функція СУММЕСЛИ. Для одержання формули, що повертає 

в залежності від виконання умови одне з двох значень, наприклад винагорода 

по зазначеному обсягу продажів, використовується функція ЕСЛИ.  

Функція СУММЕСЛИ сумує комірки, задані критеріями. Ця функція 

використовується для підрахунку кількості комірок з даними в інтервалі або 

масиві. 

Синтаксис функції: СУММЕСЛИ (діапазон; критерій; 

діапазон_підсумовування),  

де діапазон – діапазон комірок, що обчислюють, критерій – критерій у формі 

числа, виразу або тексту, що визначає сумуючі комірки; наприклад, критерій 

може бути виражений як 12, “12”, “>12”, “кукурудза”; діапазон підсумовування 

– фактичні комірки для підсумовування. 

Комірки в “діапазон_підсумовування” підсумуються, тільки якщо відповідні їм 

комірки в аргументі “діапазон” задовольняють критерію. Якщо 

“діапазон_підсумовування” опущений, то підсумуються комірки в аргументі 

“діапазон”. 
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Функція РАНГ повертає ранг числа у списку чисел; його порядковий 

номер відносно інших чисел у списку. Якщо список відсортувати, то ранг числа 

буде його позицією. 

Синтаксис функції: РАНГ (число; посилання; порядок), де число - число, 

для якого визначається ранг; посилання — масив або посилання на список 

чисел, для яких визначається ранг (нечислові значення ігноруються); порядок 

— число, яке визначає спосіб упорядкування.  

Якщо порядок дорівнює нулю (0), то програма визначає ранг числа так, 

якщо б посилання було списком, відсортованим у порядку спадання (від 

найвищого до найнижчого). Якщо порядок будь-яке ненульове число; то ранг 

числа визначається так, якщо б посилання було списком, відсортованим у 

порядку зростання (від найнижчого до найвищого). 

Слід звернути увагу, що функція РАНГ присвоює числам, які 

повторюються, однаковий ранг. При цьому наявність чисел, що повторюються, 

впливає на ранг наступних чисел. Наприклад, якщо у списку цілих чисел двічі 

трапляється число 10, яке має ранг 5, то число 11 матиме ранг 7 (зверніть увагу, 

що тут жодне  з чисел не матиме рангу 6). 

Приклад 

Припустимо, що на уроці учні отримали такі оцінки: Валерій - 8; Юрій - 

9; Марина - 10, Олена - 6; Сергій - 8. 

Слід визначити ранг  Валерія за успішністю роботи на уроці. 

Для цього в стовпчик А (з 1 по 6 рядок) занесемо імена учнів, а у стовпчик В – 

отримані учнями оцінки. Тоді у комірку В7 записуємо формулу: 

=РАНГ(В1; В1: В6; 1). 

Після натискання клавіші Enter ми отримаємо результат - 4. 

Для визначення рангу оцінки Юрія запишемо таку формулу: 

=РАНГ(В2; В1: В6; 1). 

Отримаємо результат 5. 
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Функція МОДА повертає значення, яке найчастіше повторюється в 

певному інтервалі даних. 

Синтаксис функції: МОДА(число1; число2... ),  де число1; число2...  - від 1 до 

30 аргументів, для яких обчислюється мода. 

Можна використовувати одне на масив посилання замість аргументів, які 

розділяються крапкою з комою. Якщо у множині даних відсутні числа, які 

повторюються, то функція МОДА повертає значення помилки #Н/Д. 

Наприклад, для того, щоб визначити, яку оцінку найчастіше учні отримали на 

уроці,  слід записати таку формулу: 

=МОДА(В1: В6). 

Для функцій РАНГ, МОДА, СРЗНАЧ аргументи мають бути числами. 

Якщо аргумент, який є посиланням, містить текст, логічне значення або 

порожні комірки, то ці значення ігноруються; комірки, які містять 0 (нулі), не 

враховуються. 

Хід роботи 

Завдання 1 

Відкрити таблицю, створену при виконанні лабораторної роботи 3. 

Використовуючи функцію ЕСЛИ, обчислити значення податку з доходів на 

вкладці Зведена відомість, використавши наступні умови: 

1) якщо нараховано більше 150 грн., то податок з доходів становить 13% 

від окладу; 

2) якщо нараховано менше 150 грн., то 61,50 грн. від окладу не 

обкладається податком. 
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Завдання 2 

Створити таблицю визначення середнього бала та рівня навчальних 

досягнень для кожного учня та з кожного предмета. Підрахувати кількість 

середніх балів, що відповідають критеріям “Низький”, “Середній”, “Достатній”, 

“Високий”.  Знайти, який бал зустрічається найчастіше з кожного предмета. 

Визначити ранг кожного учня за середнім балом. Відформатувати таблицю за 

зразком. 

Примітка. Для визначення середнього бала використана статистична 

функція СРЗНАЧ; для визначення рівня використана логічна функція ЕСЛИ, 

яка використовує наступні умови: 

• Середній бал менший 4 – “Низький”; 

• Середній бал більший 3 але менший 7 – “Середній”; 

• Середній бал більший 6 але менший 10 – “Достатній”; 

• Середній бал більший 9 – “Високий”; 

Для підрахування кількості середніх балів, що відповідають певним 

критеріям,  слід використати статистичну функцію СЧЁТЕСЛИ. Для 

знаходження балу, який зустрічається найчастіше, слід використати функцію 

МОДА, для визначення рангу кожного учня за середнім балом – функцію 

РАНГ. 

Завершена таблиця повинна мати вигляд: 
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Контрольні запитання 

1) Для чого призначені логічні функції? 

2) Що таке логічні вирази? Що є результатом логічного виразу? 

3) Яке призначення функції ЕСЛИ? 

4) Яке призначення функції И? 

5) Яке призначення функції  ИЛИ? 

6) Яке призначення функції  НЕ? 

7) Для чого призначені статистичні функції? 

8) Яке призначення функції СРЗНАЧ? 

9) Яке призначення функції СЧЁТЕСЛИ? 

10) Яке призначення функції СЧЁТЗ? 

11) Яке призначення функції  СУММЕСЛИ? 

 



 52 

Лабораторна робота 7 

Тема. Побудова графіків та діаграм. 

Мета. Дати поняття про використання графіки в програмі Microsoft Ехсеl, 

використовувати можливості програми для знаходження значень функції, 

навчити будувати діаграми та графіки.  

Учні повинні знати: способи побудови графіків та діаграм. 

Учні повинні уміти: будувати графіки та діаграми, використовувати їх 

форматування. 

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Для наочного відображення даних, які входять до електронної таблиці, 

служать діаграми і графіки. Вони розміщуються звичайно на робочому аркуші і 

дають можливість порівнювати дані, виявляти закономірності. Ехсеl надає 

широкі можливості в побудові різних видів діаграм (лінійні, кругові, кільцеві, 

пелюсткові і т.д.) 

Для побудови діаграм у Excel передбачено кілька засобів: від 

найпростіших до найскладніших.  

Створення діаграми з допомогою Майстра 

Засіб Мастер диаграмм дозволяє простежити етапи створення діаграми.  

Для побудови діаграми на робочому аркуші потрібно виділити комірки з 

даними, що мають бути відбиті на діаграмі. У виділений діапазон можуть 

потрапити текстові заголовки, але це не обов'язково. Після виділення діапазону 

потрібно клацнути кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів або 

скористатися командою меню Вставка/Диаграмма. У першому діалозі 

майстра слід обрати тип і вид діаграми.  

Всього в Excel є 14 типів стандартних діаграм (вкладка Стандартные), а 

також 20 типів нестандартних діаграм (вкладка Нестандартные). Попередньо 

переглянути майбутню діаграму можна, клацнувши по кнопці Просмотр 

результатов. За замовчуванням встановлений тип Гистограмма. 
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У другому діалозі майстра на вкладці Диапазон данных зазначається 

діапазон комірок із даними для побудови діаграми. У разі потреби цей діапазон 

корегується. 

  

 У третьому діалозі є вкладки, на яких можна задати назву діаграми,  

підписи осей, підписи значень, виведення значень на осях та інші параметри. 

 

В четвертому діалозі майстра потрібно задати розміщення діаграми 

(наприклад, на окремому аркуші).  
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Положення діаграми на аркуші можна відкоригувати простим 

перетягуванням. Розміри діаграми змінюються перетягуванням будь-якого 

граничного маркера. 

Автоматична побудова діаграм 

Для створення діаграми цим способом потрібно виділити потрібний 

діапазон даних і натиснути клавішу F11. Excel на основі виділеного діапазону 

створить стандартний тип діаграми і розмістить діаграму на окремому аркуші. 

Як стандартний тип пропонується гістограма. Якщо потрібно змінити 

стандартний тип (наприклад, із гістограми на кругову діаграму), треба клацнути 

по готовій діаграмі і ввійти у меню Диаграмма/Тип диаграммы, у 

діалоговому  вікні обрати у списку Тип інший тип діаграми.  

Побудова графіків 

Майстер діаграм дозволяє на основі табличних даних побудувати графік.  

Для побудови графіка використовується  та сама схема дій, що і при створенні 

діаграми за однією відмінністю: у першому діалозі майстра діаграм у списку 

Тип обирається позиція График. У результаті отримується графік. 

Хід роботи 

Завдання 1 

Створення таблиці продажу товару та побудова вказаних діаграм. 

1. Створити таблицю “Продаж товарів” з вказаними даними.  

День тижня 

Продаж товарів по відділах, грн. та коп. 

Риба М’ясо 
Овочі та 

фрукти 
Напої Консервація 

Кондит

ерські 

вироби 
Всього 

Понеділок 1200,20 956,24 562,30 465,25 1320,50 3465,12  

Вівторок 1211,22 1035,25 623,14 565,02 1650,78 2354,29  
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Середа 1421,25 1203,02 862,54 648,25 1658,50 4653,28  

Четвер 2232,25 985,23 436,28 945,2 1690,54 5126,24  

П’ятниця 1421,25 995,23 768,25 1052,25 1678,25 4232,35  

Субота 1245,35 1230,25 1245,06 1025,32 2451,35 1236,69  

Неділя 2134,11 1243,02 1158,00 1603,2 5649,56 5423,69  

Всього:        

2. Знайти загальні суми, використавши потрібні формули.  

3. Створити об’ємну гістограму кругову діаграму за даними таблиці 

продажу товару, в якій показати відсоткове відношення отриманої виручки за 

кожен день. 

4. Побудувати кругову діаграму, яка відображає продаж товарів за 7 

днів по відділу “Кондитерські вироби”. 

5. Побудувати конусну діаграму для відображення продажу товарів у 

відділі “Риба”  

Завдання 2 

Побудувати графіки для заданих функцій. Типи графіків вибрати 

самостійно: 

1) y=2x
2
-4x+3 

2) у=sin x для вказаних значень. Значення в другому та третьому 

стовпцях потрібно обчислити з допомогою математичних формул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x у=sin x 

-Пі -3,14159 0,00 

-3Пі/4 -2,35619 -0,71 

-2Пі/3 -2,0944 -0,87 

-Пі/2 -1,5708 -1,00 

-Пі/3 -1,0472 -0,87 

-Пі/4 -0,7854 -0,71 

0 0 0,00 

Пі/4 0,785398 0,71 

Пі/3 1,047198 0,87 

Пі/2 1,570796 1,00 

2Пі/3 2,094395 0,87 

3Пі/4 2,356194 0,71 

Пі 3,141593 0,00 
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Контрольні запитання 

1. Для чого призначені діаграми і графіки в програмі Ехсеl? 

2. Де можна розмістити створені діаграми і графіки?  

3. Я створити діаграму з допомогою Майстра діаграм? 

4. Як побудувати графік? 
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Лабораторна робота  8 

Тема.  Фінансові функції. 

Мета. Навчити використовувати фінансові функції для обробки даних. 

Закріплювати навички роботи на комп’ютері. 

Учні повинні знати: типи функцій, способи введення функцій в комірки. 

Учні повинні уміти: використовувати фінансові функцій, вводити 

функції в комірки.  

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Фінансові функції використовуються для розв’язування задач планування 

фінансової діяльності, визначення прибутків, аналізу вигідності 

капіталовкладень, кредитно-інвестиційної політики тощо. Інвестицією 

називається вкладання грошей у деякий бізнес на певних умовах. Позика в 

банку називається кредитом, а внесок на рахунок в банк – депозитом. 

Надходження грошей від деякого бізнесу називають рентою.   

Розглянемо застосування деяких фінансових функцій. 

БЗ – функція для визначення майбутньої вартості теперішніх інвестицій. 

Синтаксис функції: 

БЗ(процентна ставка; кількість періодів; періодична виплата; сума внеску; 

тип операції); 

- процентна ставка виражається у відсотках і може бути добовою, 

місячною, річною тощо. Розрізняють кредитну і депозитну процентну ставки, 

кредитна ставка є вища за депозитну.  Процентна ставка має бути узгоджена з 

тривалістю періода, наприклад, річна ставка 60% рівносильна місячній ставці 

5%; 

- кількість періодів – кожний тривалістю добу, місяць, рік тощо; 

- періодична виплата – сума, яку виплачує клієнт щоперіода (це 

від’ємне число) або сума, яку отримує клієнт щоперіода (це додатнє число);  



 58 

- сума внеску – сума інвестиції, капіталовкладення, початкового 

внеску (це від’ємне число або нуль);  

- тип операції – число 0, якщо виплата здійснюється в кінці кожного 

періода і число 1, якщо на початку. 

Якщо параметр має значення 0, то його можна не вказувати. Якщо 

параметр пропускається в середині списку, то два розділювала (;) мають бути 

поруч. 

БЗРАСПИС - функція для визначення майбутньої вартості 

інвестиційного капіталу на умовах нарахування різних процентів за певну 

кількість періодів. 

Синтаксис функції: 

БЗРАСПИС(капітал; масив процентів) 

ППЛАТ – призначена для визначення суми періодичних виплат для 

погашення боргу. Така виплата складається з двох частин, які обчислюють за 

допомогою двох функцій:  

ПЛПРОЦ – виплата за процентами; 

ОСНПЛАТ – основна виплата. 

Виплата за процентами щоперіода зменшується, а основна виплата 

щоперіода зростає, їхня сума постійна і дорівнює ППЛАТ. 

Синтаксис функцій: 

ППЛАТ (процентна ставка; кількість періодів; сума позики; кінцеве 

значення позики; тип операції); 

ПЛПРОЦ (процентна ставка; номер періоду; кількість періодів; сума 

позики; кінцеве значення позики; тип операції); 

ОСНПЛАТ (процентна ставка; номер періоду; кількість періодів; сума 

позики; кінцеве значення позики; тип операції). 

КПЕР – обчислює кількість періодів, потрібних для погашення суми 

позики, наданої під деяку проценту ставку за умови наперед заданої суми 

періодичних виплат. 

Синтаксис функції: 
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КПЕР (процентна ставка; періодична виплата; сума позики; кінцеве 

значення позики; тип операції) 

 

НОРМА – визначає вигідність  надання позики, тобто реальну процентну 

ставку від надання позики на певну суму за умови фіксованих періодичних 

виплат протягом леякої кількості періодів. Потрібно задавати деяке початкове 

наближення до шуканої процентої ставки, наприклад, 0,1 (10%). 

Синтаксис функції: 

НОРМА (кількість періодів; періодична виплата; сума позики; кінцеве 

значення позики; тип операції; початкове наближення) 

ПЗ – обчислює сьогоднішню вартість низки майбутніх надходжень 

(ренти) від бізнесу. 

Синтаксис функції: 

ПЗ – (депозитна процентна ставка; кількість періодів; рента за один 

період; рента в кінці терміну; тип операції). 

Депозитна процентна ставка -  це ставка, яку банк виплачує за вклади 

клієнтів. Для обчислення сьогоднішньої вартості майбутньої ренти 

використовується принцип дисконтування – приведення суми за деякий термін 

до її вартості в даний момент часу. Суттєво враховується депозитна процентна 

ставка, оскільки вважається, що вже перше надходження стає депозитом в 

банку. Дисконтування дає відповідь на запитання: чи варто вкладати гроші в 

даний бізнес, чи краще їх поставити в банк під відсотки і нічого не робити.  

НЗП – обчислює сьогоднішню вартість різних рент, які поступають в 

кінці рівномірних періодів. 

Синтаксис функції: 

НЗП (депозитна процентна ставка; рента1; рента2, …) 

 Використовуючи описані вище функції можна розв’язати ряд задач. 

Задача 1 

Інвестор вкладає в банку рахунок на 2000 грн. на умовах 5% ставки 

прибутку щомісяця. Яка вартість інвестиції через 36 місяців? 
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Розв’язок задачі дає формула: 

= БЗ (5%; 36;; -2000) 

Відповідь: 11 583,63 грн. 

 

Задача 2 

Фірма інвестує 2000 грн. за умови таких щомісячних процентних ставок: 

7%, 6%, 5%, 4%, 4%, 4% протягом шести місяців. Яка вартість інвестиції через 

6 місяців? Яка вартість інвестицій, якщо покласти гроші на рахунок в банк під 

5% на 6 місяців? 

Розв’язок задачі дають формули: 

= БЗРАСПИС (2000; {0,07; 0,06; 0,05; 0,04; 0,04; 0,04}) 

= БЗ (5%; 6;;-2000) 

Відповідь: 2 679,22 грн.; 2 680,19 грн. Отже, вигідніше покласти гроші в 

банк, ніж вкласти в це бізнес. 

Задача 3 

Бізнесмен взяв у банку кредит на суму 2000 грн. терміном на 12 місяців за 

умови щомісячного погашення позики і місячної ставки кредиту 6%. Визначити 

величину щомісячних виплат і її складові в кінці першого місяця. 

Розв’язок задачі дають формули: 

= ППЛАТ (6%, 12; 2000) 

= ПЛПРОЦ (6%; 1; 12; 2000) 

= ОСНПЛАТ (6%; 1; 12; 2000) 

Відповідь: -238,55 грн., -120,00 грн.; -118,55 грн. 

Задача 4 

Позику 2000 грн. беруть за умови повертання в кінці кожного місяця 200 

грн. і процентної ставки 6%. Скільки місяців потрібно для повертання позики? 

Розв’язок задачі дає формула: 

= КПЕР (6; -200; 2000) 

Відповідь: 15,73 місяців. 

Задача 5 
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Бізнесмен звертається в банк за кредитом на суму 2000 грн. на 12 місяців 

за умови періодичних виплат 200 грн. протягом року щомісяця. Визначити 

процентну ставку позики. 

Розв’язок задачі дає формула: 

= НОРМА (12; -200; 2000; 0; 0; 0,1) 

Відповідь: 3%. 

Задача 6 

В бізнес потрібно вкласти 25 000 грн. в кінці першого місяця потрібно 

вкласти ще 2000 грн., а в наступні п’ять місяців бізнес принесе такі доходи: 4 

000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 грн. Чи є цей бізнес вигідний? 

Розв’язок задачі дає формула: 

= НПЗ (%5; -2000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000) 

Відповідь: Вартість бізнесу 22 433 грн. Оскільки затрати 25 000 грн. 

більші за вартість бізнесу, то такий бізнес не є вигідний. 

Задача 7 

Для ведення бізнесу потрібно вкласти 3500 грн., а бізнес протягом 5 

місяців приноситиме по 1000 грн. доходу (ренти) в кінці місяця. Депозитна 

ставка банку 5%. Чи варто займатися цим бізнесом? 

Розв’язок задачі дає формула: 

= ПЗ (5%; 5; 1000) 

Відповідь: вартість бізнесу є 4 329 грн. Оскільки  цю суму потрібно 

вкладати, число отримується від’ємне. Бізнес вигідний, бо для його  ведення 

потрібно лише 3500 грн. Якби було більше, ніж 4 329 грн., то такий бізнес був 

би збитковим. 

Хід роботи 

Розв’язати наступні задачі, використовуючи потрібні формули. 

1. Для ведення бізнесу потрібно вкласти 3500 грн., в кінці терміна 

отримається  рента 4500 грн. Депозитна ставка банку 5%. Чи варто займатися 

цим бізнесом? 



 62 

2. Бізнесмен звертається в банк за кредитом на суму 15 000 грн. на 24 місяці 

за умови періодичних виплат  1000 грн. щомісяця. Визначити процентну 

ставку позики. 

3. Позику 5000 грн. беруть за умови повертання в кінці кожного місяця 500 

грн. і процентної ставки 6%. Скільки місяців потрібно для повертання позики? 

4. Клієнт відкриває рахунок в банку, кладе 3000 грн. на 5% і докладатиме в 

кінці кожного місяця 200 грн. яка сума буде на рахунку через 12 місяців? 

5. Підприємець бере позику 4000 грн. у банку під 6% терміном на 4 місяці. 

Визначити щомісячну виплату і її складові у всіх місяцях. 

Контрольні запитання 

1. Для чого призначені фінансові функції? 

2. Що означає принцип дисконтування? 

3. Яке призначення функції БЗ? 

4. Яке призначення функції БЗРАСПИС? 

5. Яке призначення функції  ППЛАТ? 

6. Яке призначення функції  ПЛПРОЦ? 

7. Яке призначення функції  ОСНПЛАТ? 

8. Яке призначення функції  КПЕР? 

9. Яке призначення функції  НОРМА? 

10. Яке призначення функції  ПЗ? 
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Лабораторна робота 9 

 

Тема. Робота зі списками. Сортування та фільтрація даних.  

Мета. Навчити створювати списки з використанням форми. Навчити 

сортувати та фільтрувати дані. Навчити обчислювати проміжні підсумки. 

Учні повинні знати: поняття списку, використання форми вводу, 

використання сортування та фільтрація даних. 

Учні повинні уміти: створювати список, використовувати форму вводу, 

виконувати сортування та фільтрацію даних. 

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Робота зі списками 

В Excel списком називають базу даних, що розміщена на робочому 

аркуші. Розміри такого списку обмежені розмірами одного робочого аркушу. 

Зазвичай список має рядок заголовку (перший рядок списку, що містить опис 

даних) та рядки даних. Стовпці списку називають полями, а рядки — записами. 

Як приклад розглянемо невеликий список книг відомих авторів. 
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Список, наведений на рисунку, складається з п'яти полів (№, Автор, 

Найменування, Кількість та Дата появи в магазині) і двадцяти двох записів 

(не враховуючи рядка заголовку). 

За необхідності список можна розширити, додавши нові поля або записи. 

Проте треба пам’ятати, що список може містити не більше ніж 256 полів та 65 

535 записів, тому що розмір робочого аркуша є обмеженим. 

Поля списку повинні містити однотипну інформацію (текст, дати або 

числові значення). В списках не варто залишати порожніми рядки чи стовпці, а 

також поміщати додаткову інформацію в комірки, розміщені ліворуч чи 

праворуч від списку. Також слід уникати додаткових пробілів на початку та 

наприкінці комірок з даними 

В Excel зі списками можна виконувати будь-які з перерахованих далі 

операцій: 

• заповнювати список даними; 

• фільтрувати списки відповідно до визначених критеріїв; 

• сортувати дані в списку; 
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• обчислювати проміжні підсумки на основі необхідних 

• функцій; 

• створювати підсумкові зведені таблиці на основі інформації зі 

списку. 

Введення інформації в список 

В Excel існує декілька способів введення даних у список:  

• введення інформації вручну; 

• імпортування чи копіювання їх з іншого документа; 

• використання для заповнення списку форму вводу даних. 

Введення інформації вручну виконується відповідно до стандартних 

правил введення даних. Операції імпортування та копіювання даних з інших 

програм розглядалися на початку цього розділу. В наступному підрозділі мова 

йтиме про роботу з формами вводу. 

Створення і використання форми вводу 

Використання форми вводу даних дозволяє спростити і прискорити 

створення списку.  

Форма вводу – це спеціальне діалогове вікно, в якому можна ввести або 

відобразити відразу цілий рядок даних зі списку. 

Щоб створити форму вводу для нового списку, треба виконати такі дії: 

1) Ввести у відповідні комірки робочого аркуша рядок заголовку, а 

потім — перший рядок даних, тобто перший запис списку. 

2) Відформатувати заповнені комірки так, як повинні бути 

відформатовані поля списку. 

3) Встановити табличний курсор у будь-якій із заповнених комірок 

та вибрати команду Данные/Форма. На основі попередньо 

введеної інформації Excel створить форму для вводу даних у 

список і відобразить її на екрані. У цій формі будуть показані 

дані з першого запису. 
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4) Щоб додати новий запис, треба натиснути кнопку Добавить. 

Тепер у порожні поля форми можна буде ввести нові дані. Після 

введення нового запису потрібно натиснути клавішу Enter або 

кнопку Добавить, щоб ввести наступний запис. 

5) Після завершення додавання записів, треба клацнути на кнопці 

Закрыть, щоб закрити форму вводу. 

Форма вводу служить не тільки для додавання даних до списку. Вона 

також дозволяє полегшити роботу зі створеним списком. За допомогою форми 

можна переглядати, редагувати, видаляти наявні записи, а також знаходити 

записи, що відповідають певним умовам. 

Щоб відобразити на екрані форму для готового списку, потрібно 

встановити табличний курсор у будь-якому місці списку та виберіть команду 

Данные/Форма. Для переміщення по записах списку використовується смуга 

прокрутки форми, кнопки Найти назад і Найти далее, а також клавіші ←, →, 

↓, ↑, Enter, Shift+Enter, PgUp і PgDn. Тоді ж у правому верхньому куті форми 

вводу буде показано номер поточного запису та загальну кількість записів у 

списку. 

Для видалення непотрібного запису потрібно вибрати його у формі вводу 

і клацнути на кнопці Удалить. 
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Щоб знайти записи, що відповідають певним умовам, треба клацнути на 

кнопці Условие та ввести у відповідні поля потрібні умови, а для перегляду 

знайдених записів натискати кнопки Найти далее і Найти назад. Наприклад, 

якщо ввести в поле Автор символи В*, то, послідовно клацаючи на кнопці 

Найти далее, можна переглянути у формі лише ті записи, в яких ім'я автора 

починається з букви В. А щоб дізнатися, кількість яких книг у магазині 

перевищує 10, ввести у поле Кількість вираз >10. 

Для того щоб повернутися до форми вводу, не виконуючи пошуку за 

умовами, слід клацнути на кнопці Правка. 

Фільтрація списку 

Фільтрація списку – це процес приховування непотрібних у даний момент 

записів та відображення записів, що задовольняють заданим умовам. 

Дані, відібрані після фільтрації, можна редагувати, форматувати, 

друкувати, створювати на їх основі діаграми, не змінюючи порядок рядків і не 

переміщуючи їх. 

Найпростішим методом фільтрації списку є автоматична фільтрація. Її 

виконують наступним чином. 

1) Встановити табличний курсор в одній з комірок списку. 

2) Вибрати команду Данные/Фильтр/Автофильтр, після чого праворуч від 

заголовків стовпців у списку з'являться кнопки зі стрілками кнопки 

автофільтру. 

3) Клацнути на кнопці автофільтру того поля, за значеннями якого потрібно 

відфільтрувати список. Отримаєте список, який міститиме всі значення 

цього поля, а також декілька інших елементів (таких як Сортировка по 

возрастанию, Сортировка по убыванию, Все, Первые 10 і Условие). 
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4) Вибрати зі списку те значення поля, за яким слід виконати фільтрацію.  

На екрані залишаться тільки ті записи, що задовольняють даній умові. 

На малюнку показаний результат сортування за значенням Березень. 

 

 
 

Фільтрацію списку можна також виконувати за значеннями декількох 

полів. У цьому випадку спочатку потрібно відфільтрувати список за значенням 

одного поля, а потім отриманий список відфільтрувати за значенням іншого 

поля. 

Щоб скасувати фільтрацію та знову побачити список повністю, потрібно 

клацнути на кнопці автофільтру і вибрати  у розкривному списку  елемент Все 

або в меню Данные вибрати команду Фильтр/Отобразить все. А щоб 

видалити кнопки автофільтру, слід виконати ще раз команду 

Данные/Фильтр/Автофильтр. 

За допомогою автофільтру можна відобразити потрібну кількість записів, 

що містять максимальні або мінімальні значення в певному полі. Для цього 

використовують елемент Первые 10 в розкривному списку автофільтру. 
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Якщо необхідно відобразити в списку рядки, що містять ті чи інші 

значення, або відповідають декільком умовам, указаним для стовпця, треба 

вибрати у розкривному списку автофільтра потрібного поля елемент Условие. 

З'явиться діалогове вікно Пользовательский  автофильтр. В цьому вікні слід 

задати критерії, відповідно до яких потрібно виконати фільтрацію. У якості 

критерію можна задати:  

• інтервал значень; 

• значення, більші або менші, ніж задане значення; 

• два різних значення; 

• шаблон, відповідно до якого треба знайти записи. 

На рисунку показано, які параметри слід задати в діалоговому вікні 

Пользовательский  автофильтр, щоб відобразити в списку книга Віктора 

Пєлєвіна, а також тих авторів, імена яких починаються з літери Р. 

 
 

Сортування списку 

Сортування списку – це зміна порядку записів у списку. Зокрема, записи 

нашого списку книг можуть бути відсортовані за абеткою прізвищ авторів чи 

назв творів або за зростанням чи спаданням кількості цих книг в магазині. 

Швидко відсортувати записи в списку можна за допомогою кнопок 

Сортировка по возрастанию і Сортировка по убыванию стандартної панелі 

інструментів. Для цього потрібно помістити табличний курсор на початок того 

стовпця в списку, значення якого треба відсортувати, і клацнути одну з 

названих кнопок. 
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Команди сортування доступні також у розкривному списку автофільтра, 

описаному вище. 

Зазначені засоби дозволяють виконати сортування списку в межах лише 

одного поля, але іноді список потрібно відсортувати по декількох полях. Для 

цього слід скористатися командою Данные/Сортировка. Після вибору цієї 

команди відкриється діалогове вікно Сортировка диапазона. 

 

В трьох розкривних списках даного вікна вибираються заголовки полів, 

які потрібно відсортувати, та встановлюються відповідні їм перемикачі за 

зростанням або за спаданням. Після того як клацнути на кнопці ОК, список 

буде відсортований заданим чином. 

Якщо результат сортування записів не влаштовує, можна виконати 

команду Правка/Отменить сортировку, після чого список отримає 

початковий вигляд. 

Проміжні підсумки 

Після виконання фільтрації і сортування списку з'являється можливість 

обчислити проміжні підсумки для різних груп елементів списку. 

Проміжні підсумки обчислюють для стовпців, що містять числа, за 

допомогою різних підсумкових функцій (таких як SUM або AVERAGE). Для 

кожної групи рядків можна визначити суму, добуток або кількість значень в 
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деякому стовпці; середнє, максимальне чи мінімальне значення в стовпці; 

зсунене чи незсунене відхилення, а також зсунену чи незсунену дисперсію. 

Для прикладу обчислимо проміжні підсумки в списку книг, де 

попередньо були відсортовані поля Дата появи в магазині та Кількість. Для 

цього виконаємо такі дії. 

1) Встановимо табличний курсор у будь-якому місці списку.  

2) Виберемо команду Данные/Итоги. 

3) В отриманому діалоговому вікні Промежуточные итоги встановимо 

параметри, вказані на малюнку. 

 
Зауваження. Поле, яке вибирається в першому розкривному списку, 

обов'язково повинно бути відсортованим. 

4) Клацнемо на кнопці ОК. 

 

Внаслідок виконання цих дій у списку автоматично з'являться формули 

обчислення проміжних і загальних підсумків. Загальні підсумки обчислюються 

на основі рядків з даними в таблиці, а не за значеннями в рядках проміжних 

підсумків.  

У лівій частині робочого аркуша можна побачити так звану карту 

структури даних. Якщо клацнути на кнопці зі знакам "мінус", то відповідна 

група записів буде прихована, а на екрані залишитеся лише рядок з 

підсумковими даними для цієї групи. Щоб відобразити приховані записи, 
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клацніть на кнопці зі знаком "плюс". Якщо клацнути на одній з кнопок із 

цифрами, що знаходяться в лівому верхньому куті робочого аркуша, то будуть 

приховані усі групи записів даного рівня. 

 

 

Хід роботи 

 

1. Внести в таблицю наступні дані з допомогою форми. Вказати формат 

даних: 

• поле Дата надходження – тип дата; 

• поле Ціна, грн. за ящ. – грошовий; 

• поле Кількість -  числовий, кількість знаків після коми 0. 

 

№ Назва товару 

Дата 

надход-

ження 

Ціна, 

грн. за 

ящ 

Кількість 

(ящ) 

Сума, 

грн. 

1 Кава Арабіка 12.03.06 76,26 12  

2 Кава Нескафе 14.06.06 45,36 16  

3 Кава Еліт 12.02.06 50,36 15  

7 Кавовий напій Несквік 21.05.06 75,58 15  

8 Чай Ліптон 14.04.06 40,25 16  
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9 Чай Ахмат 17.06.06 39,56 18  

10 Кавовий напій Галка 18.01.06 42,25 16  

11 Кавовий напій Шипшина 01.07.06 45,68 20  

12 Чай Принцеса Нурі 02.05.06 48,68 12  

13 Чай Принцеса Канді 05.03.06 36,24 3  

14 Кавовий напій Цикорій 04.05.06 45,25 15  

15 Чай Принцеса Ява 12.04.06 37,58 12  

 

2. Використавши умовне форматування, виділити комірки, де вказана дата, 

до 01.04.06 червоним кольором. 

3. Знайти значення полів Сума (Сума = Ціна * Кількість). 

4. Використавши автофільтр, вивести на екран лише записи, які містять 

запис “Кава”. 

5. Відсортувати список за датою. 

6. Використавши фільтр користувача, вивести на екран поля, назви яких 

починаються на літеру “П” або на літеру “Н” (наприклад, Принцеса Ява, 

Нескафе). 

7. Відсортувати дані по кількох полях  в такій послідовності: за датою 

надходження, за типом (кава, чай, …), за назвою. 

8. Додати в таблицю ще 15 записів (використати назви товарів, вже 

внесених в таблицю, внести інші значення в поля Дата та Кількість). 

Відсотувати отриманий список за датою. Обчислити проміжні підсумки: 

знайти суму для значень полів Кількість та Сума при кожній зміні в полі 

Дата. 

Контрольні запитання 

1) Що таке список в програмі Ехсеl? 

2) З чого складається список?  

3) Які операції можна виконувати над списком? 

4) Як можна вводити інформацію в список? 

5) Що таке форма вводу? Як її створити? 

6) Що таке фільтрація списку? 

7) Що таке авто фільтр? 

8) Що таке автофильтр користувача? 

9) Що таке сортування списку? 

10) Як знайти проміжні підсумки в списку? 
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Лабораторна робота  10 

 

Тема. Створення зведених таблиць. 

Мета. Навчити створювати зведені таблиці для обчислення підсумків.  

Учні повинні знати: призначення зведеної таблиці та способи її 

створення. 

Учні повинні уміти: створювати зведені таблиці для обчислення 

підсумків. 

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Зведеною називають динамічну таблицю підсумкових даних, отриманих 

або обчислених на основі інформації, що міститься в списках чи зовнішніх 

базах даних зведені таблиці дозволяють узагальнити великі обсяги даних. 

Під час створення зведеної таблиці задають потрібні поля, складають 

макет таблиці та визначають тип виконуваних обчислень. Після формування 

таблиці можна змінити її структуру, щоб отримати інші підсумки за вихідними 

даними. 

Оскільки зведена таблиця зв'язана з вихідними даними, після зміни 

вихідних даних її можна оновити. 

Перш ніж створювати зведені таблиці, слід ознайомитись з наступними 

термінами. 

Область Данные. Діапазон комірок зведеної таблиці, де містяться 

підсумкові дані. Над цими даними виконують обчислення (наприклад, операції 

підсумовування чи визначення середнього). 

Область Столбец. Містять елементи полів, що знаходяться уздовж 

верхньої межі зведеної таблиці. 

Область Строка. Містить елементи полів, що знаходяться уздовж лівої 

межі зведеної таблиці. 
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Область Страница. Область у лівому верхньому куті зведеної таблиці. 

Дозволяє зробити таблицю тривимірною. Елементи полів, поміщені в цю 

область, доступні у відповідному розкривному списку. 

Общие итоги (Загальні підсумки). Загальні підсумки можуть бути 

обчислені для рядків, для стовпців, для рядків і стовпців разом або їх взагалі 

можна не обчислювати. 

Промежуточные итоги (Проміжні підсумки). Рядки чи стовпці з 

проміжними підсумками зведеної таблиці. 

Створення зведеної таблиці 

Для створення зведених таблиць в Excel передбачений спеціальний засіб 

— Мастер сводных таблиц, що дозволяє за три кроки створити потрібну 

зведену таблицю. 

Викликати майстра можна, скориставшись командою Данные/Сводная 

таблица. Після виконання даної команди з'явиться перше вікно майстра, де 

необхідно вказати джерело даних для аналізу, а також тип створюваного звіту. 

 
 

Вигляд другого діалогового вікна майстра залежатиме від параметрів, 

заданих на першому кроці роботи майстра. Якщо вихідні дані розміщені в 

списку, що знаходиться на робочому аркуші Excel тобто  встановлено 
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перемикач база даних або аркуш Microsoft Office Excel), то відкриється вікно, 

показане на малюнку. 

 
 

На другому кроці потрібно вказати діапазон комірок з вихідними даними. 

Якщо під час вибору команди Данные/Сводная таблица табличний курсор був 

встановлений в одній з комірок вихідного списку, Excel визначить потрібний 

діапазон автоматично.  

У третьому вікні майстра зведених таблиць  спочатку слід вибрати місце 

розташування створюваної зведеної таблиці, потім клацнути на кнопці 

Параметры та в отриманому діалоговому вікні встановити параметри зведеної 

таблиці. 

 
 

Далі можна вибрати одну з наступних дій: 

• клацнути на кнопці Готово, щоб переміститися на робочий аркуш і 

створити макет зведеної таблиці самостійно з використанням панелі 

інструментів Сводные таблицы; 

• клацнути на кнопці Макет, щоб створити макет зведеної таблиці за 

допомогою майора зведених таблиць і діаграм. 

Якщо клацнути на кнопці Макет, з'явиться діалогове вікно Мастер 

сводных таблиц и диаграмм – макет. 
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У правій частині зазначеного діалогового вікна будуть показані кнопки з 

назвами полів вихідного списку, які необхідно  перетягнути в потрібні області 

макету таблиці (в кожну область можна перетягнути декілька полів). Макет 

зведеної таблиці має наступні області. 

• Страница (Сторінка). Елементи полів, поміщених у дану область, стають 

заголовками сторінок зведеної таблиці.  

• Данные (Дані). В цю область поміщають поля з даними, які слід 

підсумувати. 

• Столбец (Стовпець). Елементи полів, поміщених у цю область, стають 

заголовками стовпців зведеної таблиці. 

• Строка (Рядок). Елементи полів, поміщених у дану область, стають 

заголовками рядків зведеної таблиці. 

Після того як завершено створення макету зведеної таблиці, клацніть на 

кнопці ОК, щоб повернутися до третього діалогового вікна майстра. Клацніть в 

цьому вікні на кнопці Готово, після чого зведена таблиця буде поміщена в 

робочий аркуш. 

Приклад зведеної таблиці показано на малюнку. 
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В області Строка цієї таблиці знаходиться поле Товар, в області Столбец 

— поле Назва, а в області Данные – поле Сума, для якого підбиваються  

підсумки. 

Модифікація зведеної таблиці 

Якщо створена зведена таблиця не зовсім вдала, її структуру можна в 

будь-який час змінити. Для цього досить просто перетягнути мишею кнопки 

полів у потрібне місце. Якщо в області міститься декілька полів, можна 

поміняти їх місцями, змінивши таким чином порядок вкладення цих полів. 

У зведеній таблиці не можливо додавати та видаляти рядки або 

змінювати вміст комірок. 

Після створення зведеної таблиці на робочому аркуші автоматично 

з'являються панель інструментів Сводные таблицы, що містить інструменти 

настроювання зведених таблиць, а також список полів зведеної таблиці. 

Крім того, відповідні команди модифікації зведених таблиць можна 

знайти в меню Данные та у контекстному меню зведеної таблиці. 

Щоб видалити непотрібне поле, досить перетягнути мишею його кнопку 

за межі зведеної таблиці, після чого це поле зникне з екрану. А якщо треба 

додати нове поле, потрібно клацнути на його назві у вікні списку полів та 

перетягнути у потрібну область зведеної таблиці.  

Ще один спосіб додавання поля: 
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1) Встановити курсор у будь-якій клітинці зведеної таблиці. 

2) Вибрати команду Данные/Сводная таблица. 

3) Клацнути кнопку Макет в отриманому діалоговому вікні 

майстра зведених таблиць. 

4) Додати нове поле в потрібну область макету таблиці. Якщо 

вихідні дані було змінено, зведену таблицю слід оновити. 

Оновлення зведеної таблиці слід виконувати вручну, оскільки 

автоматично Excel цього не робить. 

Оновити дані в зведеній таблиці можна одним з наступних способів:  

1) скористатися командою Данные/Обновить данные; 

2) виконати команду Обновить данные контекстного меню 

зведеної таблиці; 

3) клацнути на кнопці Обновить данные панелі інструментів 

Сводная таблица. 

Параметри  якого-небудь поля зведеної таблиці можна змінити, двічі 

клацнувши на його кнопці або вибравши команду Параметры поля з 

контекстного меню поля. 

Параметри форматування зведеної таблиці можна змінити, встановивши 

табличний курсор у будь-якій клітинці зведеної  таблиці та клацнути на кнопці 

Формат отчета панелі Сводная таблица. В отриманому діалоговому вікні 

Автоформат вибрати потрібний автоформат і клацнути на кнопці ОК. 

Зведена таблиця, що містить декілька сторінок 

Деякі зведені таблиці можна відобразити у вигляді набору однотипних 

таблиць-сторінок. Щоб створити зведену таблицю, яка складається з кількох 

сторінок, у вікні макета потрібно в область Страница перетягти назву поля, по 

якому будуть створюватися сторінки (поле Товар), в область Строка – поле 

Назва, в область Данные – поле Сума. 

В результаті отримається зведена таблиця зі списком поля Товар, в якому 

вибирається потрібна позиція. Вибір визначеної сторінки зведеної таблиці 

називається фільтрацією даних.  
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Хід роботи 

1. Внести в таблицю дані. Вказати формат полів: 

• поле Дата надходження – тип дата; 

• поле Ціна – грошовий; 

• поле Кількість -  числовий, кількість знаків після коми - 0. 
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№ Товар Назва Дата Ціна Кількість 

1 Кава Еліт 
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2 Чай Краснодарський 

3 Чай Принцеса Канді 

4 Чай Аскольд 

5 Кава Гранд 

6 Чай Принцеса Ява 

7 Чай Ліптон 

10 Чай Принцеса Нурі 

11 Кавовий напій Цикорій 

13 Чай Грузинський 

15 Кава Арабіка 

16 Чай Батік 

19 Кавовий напій Несквік 

20 Чай Цейлонський 

21 Кава Нескафе 

23 Чай Ахмат 

25 Кавовий напій Шипшина 

28 Кава Жокей 

29 Кава Ранія 

30 Кавовий напій Галка 

  

2. Додати поле Сума, для знаходження (Сума = Ціна * Кількість). 

3.  Створити зведену таблицю для визначення вирученої суми за кожен 

вид товару.  
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4.  Створити зведену таблицю для визначення вирученої суми за кожен 

вид товару, вид якого вибирається зі списку.  

 
 

Контрольні запитання 

1) Що таке зведені таблиці і для чого вони призначені? 

2) Як створити зведену таблицю? 

3) Що таке макет зведеної таблиці? 

4) У яких випадках доцільно розміщувати зведену таблицю на кількох 

сторінках? 

5) Як керувати відображенням даних у зведеній таблиці? 
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Практична робота 11 

Тема. Використання спеціальних інструментів аналізу та оптимізації. 

Мета. Дати поняття про використання в програмі Microsoft Ехсеl 

інструментів аналізу та оптимізації. Навчити  використовувати можливості 

аналізу “що-як” для обчислень. 

Учні повинні знати: використання спеціальних інструментів аналізу та 

оптимізації для виконання обчислень. 

Учні повинні уміти: використовувати можливості аналізу “що-як” для 

обчислень.  

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Однією з найважливіших переваг програми Excel є можливість 

виконувати аналіз та оптимізацію даних. Наприклад, аналіз "що-як" дозволяє 

простежити залежність кінцевого результату від зміни вихідних параметрів. 

Можна також виконати протилежну операцію – знайти вихідні дані, що після 

підстановки у формули дадуть певні результати. Такий аналіз даних 

виконується методами підбору параметра та пошуку розв'язання.  

Аналіз "що-як" 

Аналіз "що-як" – це процес зміни значень комірок і дослідження впливу 

цих змін на результат обчислення формул на робочому аркуші. 

Існує три способи виконання аналізу "що-як": 

1. вручну; 

2. за допомогою таблиць підстановки; 

3. за допомогою диспетчера сценаріїв. 

Метод виконання аналізу "що-як" вручну 

Користувач вводить деяку інформацію в  комірки робочого аркуша і 

створює формули з посиланнями на ці комірки, а потім вносить зміни в комірки 

з даними та спостерігає за зміною результатів обчислення формул. 
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Недоліком даного методу є те, що в конкретний момент часу можна 

спостерігати результати обробки лише одного набору вихідних значень.  

Засоби Таблиця підстановки 

Таблиця підстановки дозволяє відобразити на екрані результати 

обчислень при зміні одного чи двох вихідних параметрів, а за допомогою 

диспетчера сценаріїв можна створити підсумковий звіт для будь-якої кількості 

вихідних параметрів 

Створення таблиць підстановки 

Таблиці підстановки можна розділити на два види: 

1. таблиця підстановки з одним входом – можна відобразити 

результати розрахунків по одній або декількох формулах при 

різних значеннях одного вихідного параметру; 

2. таблиця підстановки із двома входами – можна побачити 

результати розрахунків лише по одній формулі, але для різних 

значень двох вихідних параметрів. 

Приклад 

Сім’я вирішила купити квартиру, для чого їй необхідно взяти в банку 

позику на суму $45 000 на 10 років (тобто на 120 місяців). Обчислити розмір 

щомісячних виплат і загальну суму  виплат по цій позиці, для декількох 

відсоткових ставок (наприклад, 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, 8% і 8,5%). 

Обчислити вказані величини можна, використавши таблицю 

підстановки з одним входом. Для цього спочатку потрібно скласти таблицю 

даних і у відповідні комірки таблиці введіть параметри: сума позики, строк 

погашення позики (у місяцях), відсоткова ставка (наприклад, 7%), щомісячні 

виплати і загальна сума, задавши потрібний формат комірок. 
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Для розрахунку щомісячних виплат можна скористатися функцією 

ППЛАТ (повертає суму чергової виплати за позикою на основі постійних 

періодичних виплат і постійної відсоткової ставки; належить до категорії 

Фінансові). В комірку В5 введена наступна формула обчислення щомісячної 

виплати: =ППЛАТ(В4/12; ВЗ; В2) 

В комірку В6 введена формула розрахунку загальної суми виплат: 

=В5*ВЗ. 

Тепер можна починати створювати таблицю підстановки. Для цього 

потрібно виконати такі дії: 

В діапазон А10:А17 ввести значення відсоткових ставок, для яких 

потрібно обчислити розмір щомісячних виплат та загальної суми виплат. 

 В комірки В8 і С8 ввести написи з комірок А5 і А6 (Щомісячна виплата і 

Загальна сума). А в комірки В9 і С9 – посилання на комірки з формулами, за 

якими буде обчислено результат. В нашому випадку потрібно виконати 

посилання на комірки В5 і В6. 
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 Виокремити діапазон таблиці підстановки. Це мінімальний діапазон 

комірок, що містить формули та всі значення діапазону вихідних даних (у 

даному прикладі – діапазон А9: С17). 

Вибрати команду Данные/Таблица подстановки, після чого з'явиться 

діалогове вікно Таблица подстановки. 
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Вказати комірку робочого аркуша, куди слід підставляти вихідні дані. У 

нашому випадку вихідні дані – це значення відсоткових ставок, тому потрібно 

вказати комірку В4. Оскільки вихідні дані містяться в стовпці, ввести адресу 

комірки в поле Подставлять значения по строкам в. 

 
 

Клацнути на кнопці ОК, після чого таблицю підстановки буде створено. 
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Зверніть увагу, що ліва верхня комірка цієї таблиці не використовується. 

Щоб дізнатися, якими будуть щомісячні виплати для відсоткових ставок 

5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, 8% і 8,5% при строках 5, 10, 15 та 20 років (тобто 

60, 120, 180 та 240 місяців), доведеться створити таблицю підстановки із двома 

входами. 

Щоб створити таблицю підстановки із двома входами, слід виконати 

наступні дії. 

1. Ввести у діапазон комірок А10:А17 значення відсоткових ставок, для 

яких слід визначити розмір щомісячних виплат. 

2. В діапазон В9: Е9 ввести строки позики: 60, 120, 180 і 240, а в комірку В8 

– напис Строк погашення позики, місяці. 

3. В комірку, що розміщується на перетині рядка і стовпця з вихідними 

значеннями, тобто в комірку A9, ввести посилання на формулу 

розрахунку щомісячних виплат (ця формула в нашій таблиці знаходиться 

в клітинці В5). 
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4. Виокремити діапазон таблиці підстановки, це буде діапазон  А9:Е17  

(мінімальний діапазон  комірок, що містить два діапазони й вихідних 

значень та формулу). 

5. Вибрати команду Данные/Таблица подстановки. 

6. В отриманому діалоговому вікні Таблица задати відповідні комірки. 

 

7. У нашому прикладі в поле Подставлять значения по столбцам в слід 

ввести посилання на комірку В3, а в поле Подставлять значения по 

строкам в -  посилання на комірку В4. 

8. Клацнути на кнопці OK, щоб створити таблицю підстановки. 
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Якщо треба визначити, як впливає зміна вихідних параметрів на 

результати обчислень в інших формулах, слід створити декілька таблиць 

підстановки (по одній таблиці для кожної формули). 

Хід роботи 

1. Використавши таблицю підстановки з одним входом, обчислити розмір 

щомісячних виплат і загальну суму  виплат по позиці на суму 10 000 грн. 

на період 2 роки для таких відсоткових ставок: 6%, 7%, 8% 9%, 10%. 

2. Використавши таблицю підстановки з двома входами, обчислити розмір 

щомісячних виплат і загальну суму  виплат по позиці на суму 25 000 грн. 

на періоди  6, 12, 18, 24 місяці для таких відсоткових ставок: 5%, 5,5%, 

6%, 6,5%, 7%, 7,5%. 

Контрольні запитання 

 

1) Що таке “аналіз "що-як"”? 

2) Які є способи виконання аналізу "що-як"? 

3) Що таке засіб “Таблиця  підстановки”? 

4) Які є види таблиць підстановок? 
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Практична робота 12 

Тема. Використання інструменту Подбор параметра. 

Мета. Дати поняття про використання в програмі Microsoft Ехсеl 

інструменту Подбор параметра. Навчити  використовувати можливості 

інструмента для отримання розв’язків та прогнозування. 

Учні повинні знати: використання в програмі Microsoft Ехсеl 

інструменту Подбор параметра. 

Учні повинні уміти: використовувати можливості інструмента для 

отримання розв’язків та прогнозування.  

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Підбір параметра – це інструмент, який дозволяє відшукати значення 

одного невідомого параметра, від якого залежить результат. 

Цей інструмент дає змогу цілеспрямовано перебрати множину значень 

одиночного параметра з одночасним контролем результуючого значення. По 

суті, він “підлаштовує” вихідні дані під бажану відповідь. При цьому чергове 

значення параметра підставляється у формулу, виконується обчислення – і 

отриманий результат порівнюється з шуканим (цільовим) значенням.  

Під час підбору параметра потрібно визначити три складові: 

1) місце розміщення цільової комірки (вміст якої обов’язково має бути 

формулою); 

2) значення, яке має бути досягнуте в цільовій комірці після зміни 

параметра; 

3) комірку, вміст якої (параметр) зміниться для досягнення цільовою 

коміркою шуканого значення. 

Всі три складові об’єднані в діалоговому вікні Подбор параметра, яке 

викликається з меню Сервис. 
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Розв’язання з допомогою підбора параметра є наближеними і лише в 

деяких випадках дають точні значення. 

Підбір параметра — це ітераційний процес. Для комірки, яку задано в 

полі Изменяя значения ячейки, Excel по черзі перевіряє різні значення доти, 

поки не відшукає найбільш придатне. За замовчуванням програма робить до 

100 ітерацій або продовжує обчислювати значення, доки не буде досягнена 

відносна похибка 0, 001.   

Приклад 1 

Дана функція y = 2x + 89. З допомогою підбору параметра знайти 

значення х, при яких  y = 0; 0,1; 101; 1001. 

Послідовність дій. 

1) Внести дані в таблицю. 

2) В комірку В3 ввести формулу “=2*A3+89”. 

 
3) Виконати команду Сервис/Подбор параметра. У діалоговому 

вікні Подбор параметра  вказати наступні дані:  

• Установить в ячейке  - комірку В3; 

• Значение –  число 0 (виконуючи команду Сервис/Подбор 

параметра для пошуку інших значень змінної y, потрібно вводити 

значення 0,1; 101; 1001); 

• Изменяя значение ячейки – комірку А3. 
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В наступному діалоговому вікні буде показано результат обчислення, 

який автоматично заноситься в комірку А3. 

 
У випадку нелінійних функцій, які пов’язують параметр, що 

підбирається, зі значенням цільової комірки, може виникнути ситуація, коли не 

одне, а кілька значень параметра відповідають шуканому значенню цільової 

функції. 

Приклад 2 

Дана функція y = 10 – x2. З допомогою підбору параметра знайти 

значення х, при яких  y = 6. 

Внести дані в таблицю. 

В комірку В3 ввести формулу “=10-A3^2”. 

 

 
Виконати команду Сервис/Подбор параметра. У діалоговому вікні 

Подбор параметра  вказати необхідні дані. 
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Шуканому значенню y = 6 відповідають два значення параметра х  

(х=2 і х= - 2). Вирішальну роль у тому, яке значення буде знайдено 

внаслідок підбору, відіграє початкове значення параметра, що вводиться в 

комірку В3.  

 
 

 
При від’ємних початкових значеннях х буде знайдене значення х= -2, що 

дає у = 6. а при нульовому або додатних початкових значення х буде отримано 

х=2, що також дає у=6.  

У загальному випадку для довільної функції результат підбор параметрів 

вирішальним чином залежить від початкового значення параметра. Тому 

доцільно побудувати графік цільової функції, щоб зробити початкові 

припущення про можливий діапазон початкових значень параметра перед 

виконанням підбору параметра. 
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Приклад 3 

Використовуючи засіб Подбор параметра, визначити, яку максимальну 

позику можна взяти на 10 років, щоб придбати квартиру при відсотковій ставці 

7% і за умови щомісячної виплати не більш $400. 

Послідовність дій 

1) Внести потрібні дані в таблицю. Встановити табличний курсор у 

клітинці В5. 

 

2) Вибрати команду Сервис/Подбор параметра. 

3) В отриманому діалоговому вікні Подбор параметра задати посилання 

на відповідні комірки. У полі Установить в ячейке  автоматично 

з'явиться посилання на комірку В5. 

4) В поле Значение ввести бажане значення щомісячних виплат, а саме 

400 (число вводиться зі знаком "мінус", оскільки гроші будуть 

виплачуватися).  

5) В поле Изменяя значения ячейки ввести посилання на комірку В2. 
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6) Клацнути на кнопці ОК у вікні Подбор параметра, після чого з'явиться 

вікно Результат подбора параметра, де Excel повідомить, що розв’язок 

знайдено. В клітинці В5 відобразиться значення $400, а в клітинці В2 

робочої таблиці – шукане значення позики. 

   
 

Хід роботи 

1. Використовуючи інструмент Подбор параметра знайти: 

1) корені квадратного рівняння х2 + 2х + 1 = 0; 

2) значення х, при яких у = 2; 3,5; 6,099. 

2. Використовуючи інструмент Подбор параметра знайти: 

1) корені рівняння х3 + 2х2 – х – 1 = 0; 

2) значення х, при яких у = 0,2; 3,45; 100. 

3. Використовуючи засіб Подбор параметра, визначити, яку максимальну 

позику можна взяти на 2 роки при відсотковій ставці 9% і за умови 

щомісячної виплати не більш 130 грн. 

4. Покупець бажає взяти на виплату товар вартістю 2750 грн. 

Використовуючи засіб Подбор параметра, визначити термін виплати, за 

умови щомісячного внеску 100 грн. і врахувавши, що в зв’язку з 

Новорічними святами надається подарунок – відсоткова ставка 0%. 

Контрольні запитання 

1) Що таке інструмент Подбор параметра?  
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2) Який механізм роботи інструмента Подбор параметра? 

3) Які складові інструмента Подбор параметра? 

4) Які задачі можна розв’язати, використовуючи  інструмент Подбор 

параметра? 
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Практична робота 13 

Тема. Використання інструменту Поиск решения. 

Мета. Дати поняття про використання в програмі Microsoft Ехсеl 

інструменту Поиск решения. Дати приклад використання можливостей 

інструмента для розв’язування економічних задач. 

Учні повинні знати: використання інструменту Поиск решения. 

 Учні повинні уміти: використовувати можливості інструмента Поиск 

решения для розв’язування економічних задач.  

Програмне забезпечення: табличний процесор Microsoft Ехсеl. 

Теоретичні відомості 

Інструмент Поиск решения дозволяє знайти значення декількох 

параметрів, необхідних для отримання потрібного результату В цьому випадку 

можна задати деякі обмеження (умови), які повинні виконуватись під час 

пошуку розв'язання.  

Інструмент Поиск решения є надбудовою Excel. Якщо в меню Сервис 

відсутня команда Поиск решения, треба завантажити відповідну надбудову, 

виконавши команду Сервис/Надстройки і в діалоговому вікні Надстройки 

встановити прапорець Поиск решения. 

Процедура пошуку розв'язання дозволяє відшукати таке розв'язання 

задачі (або декілька розв'язань), при якому значення в заданій клітинці 

робочого аркуша (в клітинці результату) досягає максимуму чи мінімуму або 

дорівнює визначеному числу. Цей засіб працює із групою комірок, зв'язаних 

прямо чи опосередковано із формулою у клітинці результату. Для того щоб 

отримати потрібний результат за формулою, що міститься у клітинці 

результату, програма змінює значення у змінних комірках (їх ще називають 

впливаючими). Звузити множину значень, які використовуються в моделі, 

можна за допомогою обмежень. Користувач може накладати обмеження на 

значення змінних комірок комірки результату, а також на комірки, які прямо чи 

опосередковано пов'язані з комірками результату. 
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Засіб пошуку розв'язання, як правило, використовують для задач, що 

задовольняють таким умовам: 

1) значення в клітинці результату залежить від значень в інших комірках 

або формул; 

2) значення в змінних комірках належать певному діапазону або 

задовольняють деяким обмеженням; 

Процедуру пошуку розв'язання можна, зокрема, застосовувати для 

розв'язання різних рівнянь та систем рівнянь. 

Приклад 1 

Знайти розв’язання системи нелінійних рівнянь: 

у = х+4 

у = x2 - 3x 

Якщо побудувати графіки цих функцій, то буде видно, що вони 

перетинаються в двох точках, отже, система має два розв’язки.  

 

Для пошуку розв’язків системи рівнянь методом пошуку розв’язку, слід 

виконати такі дії. 

Спочатку потрібно скласти таблицю даних та використати статистичну 

функцію СРОТКЛ(число1, число2, число3, …), яка дозволяє знайти середнє 

абсолютних значень відхилень точок даних від середнього. У точках перетину 
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графіків функцій середнє абсолютних значень відхилень повинно бути рівним 

0. 

1. В комірки А1, А2 і A3 ввести написи Рівняння системи, Середнє 

абсолютних значень відхилень та Корінь. 

2. В комірку В1 і С1 ввести наступні формули:  

=В3 + 4 

=В3^2 – 3 

3. В комірку В2 ввести формулу обчислення середнього абсолютних 

значень відхилень значень з комірок В1 і С1 від середнього:  

=СРОТКЛ(В1; С1) 

 

4. В комірку В3  ввести довільне початкове значення кореня, наприклад 

15. 

5. Вибрати команду Сервис/Поиск решения, в результаті чого з'явиться 

діалогове вікно Поиск решения. 

6. В поле Установить целевую ячейку ввести посилання на комірку В2. 

7. В полі Равной встановити перемикач значению, а в полі вводу 

залишити задане за замовчуванням значення 0. 

8. В полі Изменяя ячейки задати змінну комірку (у цьому прикладі В3). 
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9.  Клацнути на кнопці Выполнить, щоб активізувати процедуру пошуку 

розв'язання. 

Якщо розв'язання знайдене, з'явиться діалогове вікно Результаты поиска 

решения, а в таблиці відобразиться обчислене значення кореня 3,19. 

Встановивши відповідні перемикачі в цьому вікні, можна замінити вихідні 

значення в комірках новими або відновити вихідні значення в змінних 

комірках. 

 

Якщо в комірку В3 ввести інше початкове значення кореня, буде 

знайдено інший корінь. 

Приклад 2 

Розв'язати задачу маркетингу: визначити витрати на рекламу, за яких 

прибуток від реалізації товару буде максимальним.  
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Розв'язання цієї задачі допомагає з'ясувати, чи варто вкладати додаткові 

засоби в рекламу, щоб збільшити прибуток. 

Вихідні дані задачі складаються з 2 блоків: Заплановані показники та Дані 

про продукцію. 

У І кварталі заплановані такі показники реалізації: 

• Сезонний чинник (комірка В2) - 0,9. Сезонний чинник відображає 

коливання попиту на товар в залежності від пори року (наприклад, взимку 

частіше купують теплі речі);  

• Витрати на заробітну плату персоналу (комірка В8)  - 8 тис. грн. 

• Витрати на рекламу (комірка В9) –10 тис. грн.  

Дані про продукцію: 

• Ціна реалізації (комірка В17) – 40 грн. 

• Собівартість (комірка В18) – 25 грн.  

Обчислення показників виконують так: 

• Обсяг збуту продукції (комірка В3) залежить від сезонного чинника 

і витрат на рекламу:    

= 35*В3*(В10+3000)^0,5. 

• Прибуток з обігу (комірка В5) визначають як очікувану кількість 

проданих одиниць продукції, помножену на собівартість продукції, тому 

в комірку В5 введемо формулу: 

= В4*В18. 

• Собівартість реалізованої продукції  мовою математики подається 

так: 

В6=В4*В19. 

• Валовий прибуток визначається так: 

=В5 – В6. 

• Припустимо, “накладні витрати” фірми нараховуються в обсязі 15% 

прибутку з обігу, тобто в комірку В5 введемо формулу:  

=0, 15 * В5. 
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• “валові витрати” обчислимо як суму витрат на заробітну плату 

персоналу, рекламу та накладні витрати, тобто в комірку В12 введемо 

формулу: 

=СУММ(В9: В11). 

• прибуток від реалізованої продукції визначимо як валовий 

прибуток мінус валові витрати, тобто в комірку В14 запишемо формулу: 

В14 = В8 – В12. 

• рентабельність:  

В15 = В14/В5. 

Якщо перелічені дані та формули ввести в таблицю, то результати 

обчислень виглядатимуть так, як показано на малюнку. 

 

Активізуємо Сервис/Поиск решения та опишемо умови задачі: 

• задати комірку В14 як таку, що містить цільову функцію; 

• встановити мету оптимізації Максимальное значение; 

• вказати комірку, значення якої змінюватиметься під час пошуку 

розв'язання – В10; 

• під час встановлення параметрів вказати на нелінійність моделі. Для 

інших параметрів використати параметри за замовчуванням, які 

застосовують для розв'язання більшості задач. 
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Після натиснення кнопки Выполнить отримається результат оптимізації. 

 

Висновок. Як видно з отриманого результату, при витратах на рекламу в 

розмірі 17 093 грн. прибуток від реалізації товару буде максимальним. Однак 

слід зазначити, що максимізація прибутку не обов'язково відповідає найвищому 

значенню рентабельності, її значення зменшилося до 8%. 

Приклад 3 

Для виготовлення виробів х, у, z використовують три види сировини: І, IІ, 

III. У таблиці задано норми витрат сировині на один виріб кожного виду, ціна 

одного виробу, а також кількості сировини кожного виду, які можна 

використати. Скільки виробів кожного виду потрібно виготовити, щоб 

прибуток був максимальний? 

 

 x y z Загальна кількість сировини 

І 18 15 12 360 

ІІ 6 4 8 192 

ІІІ 5 3 3 180 

Ціна 9 10 16  

 



2006 р. 105 

Математична модель задачі. Позначимо через х, у, z шукані кількості 

виробів трьох видів. Потрібно визначити цілі значення x, y, z, для яких 

досягається максимум функції прибутку  f = 9х + 10у + 16z  за таких обмежень: 

18х + 15 у + 12 z <= 360 

6х + 4у + 8z <= 192 

5х + 3у + 3z <= 180 

 x, у, z >= 0; x, у, z – цілі. 

Розв'язування. Для розв'язування потрібно виконати таку послідовність дій: 

1. Коміркам А1, В1, С1 присвоїти імена х, у, z, виконавши  команду 

Вставка/Имя/Присвоить/ … ввести відповідні імена. 

2. У комірку D1 ввести формулу: = 9*х + 10* у + 16* z;  

3. Виконати команду Сервис/Поиск решения. 

4. Задати адресу цільової комірки D1 і зазначити дію Достижение 

максимума функции. 

5. Задати комірки, де має міститися розв'язок: х; у; z; 

6. За допомогою кнопки Добавить додати обмеження у вигляді дев’яти 

умов: 

х  <= (360 – 15*y – 12*z) 18 

у <= (192 – 6*x – 8*z)/4 

z <= (180 – 5*x – 3 *y)/3 

 x, у, z >= 0; x, у, z – цілі. 
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7. Натиснути на кнопку Параметры,  зазначити, що модель лінійна. 

 

 

 

8. Натиснути кнопку Выполнить для отримання розв’язку. 

(Відповідь:  x = 0, у = 8, z = 20, f = 400) 

 

 

Хід роботи 

Завдання 1 

Знайти розв’язання системи лінійних рівнянь, використовуючи засіб Поиск 

решения: 

у = 5х+4 

у =-2 x+9 

(Відповідь:0,71) 
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Завдання 2 

Знайти розв’язання системи нелінійних рівнянь, використовуючи засіб Поиск 

решения: 

у = х2 – 4 

у = x2+2х+1 

(Відповідь:-2,5) 

Завдання 3 

Розв'язати приклад 2 з теоретичних відомостей. 

 

Завдання 4 

Розв'язати приклад 3 з теоретичних відомостей. 
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Завдання 5 

Розв'язати приклад 3 з теоретичних відомостей з такими вихідними даними: 

 

 
x y z Загальна кількість сировини 

І 12 14 10 451 

ІІ 14 12 5 214 

ІІІ 8 9 4 45 

Ціна 100 85 75  
 

Контрольні запитання 

1) Для чого призначений інструмент Поиск решения? 

2) В чому полягає процедура пошуку розв'язання? 

3) Для розв’язування яких задач використовують засіб Поиск решения?  

 

 

 

 



2006 р. 109 

Висновки 

 

У збірнику подаються лабораторно-практичні завдання для вивчення 

основ роботи з табличним процесором Microsoft Ехсеl,  коротко і доступно 

розглянуто основні етапи створення, редагування, обробки робочих таблиць, 

способи побудови графіків та функцій, виконання обчислень з допомогою 

формул і функцій, наведено приклади роботи зі списками, опис інструментів 

аналізу та оптимізації  даних.  

Виконавши запропоновані завдання, учні навчаться: 

 вносити дані в комірки, використовувати маркер автозаповнення, 

вставляти та видаляти рядки та стовпці; 

 використовувати форматування чисел та шрифтів, використовувати  

умовне форматування; 

 виконувати обчислення в таблицях, вводити формули, використовувати 

формули автоматичного обчислення, використовувати в формулах 

відносні та абсютні адреси; 

 фіксацувати заголовки, додавати та видіяти примітки, встановлювати 

захист даних в комірках; 

 використовувати математичні функцій, вводити функції в комірки;  

 використовувати логічні та статистичні функції, вводити функції в 

комірки;  

 будувати графіки та діаграми, використовувати їх форматування; 

 використовувати фінансові функцій, вводити функції в комірки;  

 створювати список, використовувати форму вводу, виконувати 

сортування та фільтрацію даних; 

 створювати зведені таблиці для обчислення підсумків; 

 використовувати можливості аналізу “що-як” для обчислень;  

 використовувати можливості інструмента для отримання розв’язків та 

прогнозування;  

 використовувати можливості інструмента Поиск решения для 

розв’язування економічних задач.  
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