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ВСТУП 

 

Метою вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в 

управлінні організацією» є формування у майбутніх магістрів з менеджменту 

організації та публічного управління знань і навичок щодо сучасних 

інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також 

практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних 

технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична 

підготовка студентів з питань: сутності інформаційних систем та їх значення в 

управлінні сучасними організаціями; сучасного стану і тенденцій розвитку 

інформаційних технологій; методології розробленні інформаційних систем, 

визначення їх якості та ефективності; основних засад управління 

інформаційними ресурсами та технологіями; використання технологій 

штучного інтелекту в управлінні організаціями; використання Інтернету в 

управлінській діяльності керівних кадрів; а також практична підготовка та 

вміння: застосовувати конкретні інформаційні системи, що використовуються в 

сучасних організаціях; приймати управлінські рішення на підставі інформації, 

отриманої за допомогою автоматизованої інформаційної системи. 

У табличному процесорі Excel за допомогою електронних таблиць 

розв’язуються важливі завдання в галузі економіки та бухгалтерського обліку. 

Набір запропонованих для лабораторних робіт завдань сприятиме закріпленню 

отриманих студентами теоретичних знань і практичному розв’язанню ними 

завдань, пов’язаних із комп’ютеризацією бізнесу. 

Слід зазначити, що у зв’язку з динамічністю випуску нових програмних 

засобів виробниками програмного забезпечення комплекс лабораторних робіт 

оновлюється не рідше ніж раз на 2–3 навчальні роки. Набір запропонованих 

завдань сприятиме закріпленню отриманих студентами теоретичних знань і 

практичному розв’язанню ними завдань, пов’язаних із комп’ютеризацією 

діяльності організації. 
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Вивчення дисципліни базується на основних поняттях та концепціях 

менеджменту, теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного 

програмування, економетрії, математичного моделювання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

основи та методологію проектування інформаційних систем менеджменту 

в різних сферах діяльності,  

особливості технології автоматизованої обробки інформації на різних 

рівнях управління та тенденції розвитку інформаційних технологій; 

методику розрахунків основних показників та використання 

методологічних інструментів з метою пізнання можливих явищ та процесів, які 

впливають на стан організації. 

вміти: 

здійснювати розрахунки економічних показників за допомогою 

спеціальних пакетів прикладних програм. 

використовувати технології застосування фінансових функцій в управлінні 

організаціями; 

оцінювати ефективність прийняття управлінських рішень, їх наслідки для 

організації. 

ефективно спілкуватися з комп’ютерними засобами; 

уявляти собі межі можливостей комп’ютерних засобів та мереж.  

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» 

є однією з базових в навчальному процесі підготовки магістрів зі 

спеціальностей 073 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 281 

«Публічне управління та адміністрування». 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторні заняття з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і 

технології в управлінні організацією» покликані сприяти набуттю студентами 

практичних навичок роботи з персональною комп’ютерною технікою в напрямі 

її використання для розв’язання різноманітних завдань економічного та 

управлінського характеру. 

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні 

організацією». 

Лабораторне заняття організовується згідно з «Положенням про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим 

Міністерством освіти і науки України, і включає проведення поточного 

контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної 

роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з 

виконаної роботи та його захисту викладачеві. 

Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкова 

оцінка виставляється в журналі обліку роботи викладача. 

Лабораторні роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в 

управлінні організацією» виконуються студентами в комп’ютерних класах і 

складаються з чотирьох етапів: 

1. Попередня підготовка до виконання роботи – ознайомлення з 

навчальним матеріалом, викладеним у методичних вказівках щодо виконання 

лабораторних робіт, а також, що найважливіше, з додатковими літературними 

джерелами, які є в бібліотеці університету і подані в кінці методичних вказівок. 

2. Виконання на комп’ютерній техніці завдань лабораторної роботи, 

викладених у методичних вказівках у пункті «Завдання на лабораторну 

роботу». 

3. Оформлення звіту про виконану лабораторну роботу. 
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4. Здача звіту з виконаної лабораторної роботи викладачеві та захист 

лабораторної роботи. Для успішного захисту лабораторної роботи студент 

повинен володіти питаннями, викладеними в пункті «У результаті виконання 

лабораторної роботи необхідно вміти». 

Кожну виконану лабораторну роботу в електронному варіанті необхідно 

зберігати на жорсткому диску робочого комп’ютера в іменній папці студента 

під відповідним ім’ям. 

 

 

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Робота з функціями і формулами в Microsoft Eхсеl 

Мета: у ході виконання лабораторної роботи необхідно навчитися 

створювати та копіювати формули, користуватися можливостями 

автозаповнення клітинок, використовувати у формулах імена клітинок, 

користуватися фінансовими функціями. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Microsoft Ехсеl є програмою обробки електронних таблиць. Поряд із 

простими завданнями, такими як підготовка різних бланків, створення ділової 

графіки й ін., Microsoft Ехсеl дозволяє розв’язувати дуже складні проблеми. 

Наприклад, на підприємстві за допомогою даної програми можна полегшити 

обробку замовлень і планування виробництва, розрахунок податків і заробітної 

плати, облік кадрів і витрат, управління збутом і т. д. 

Багато з фінансових функцій Microsoft Excel, які призначені для аналізу 

інвестицій, мають однакові аргументи, наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Аргументи фінансових функцій 

Назва Опис аргументів 

Кпер 
Кількість періодів, протягом яких необхідно виплатити 

визначену суму 

Плт 
Це незмінна сума, яка виплачується кожного періоду часу, 

наприклад щомісячно для погашення кредиту 

Пс 

Приведена вартість – загальна сума, що буде отримана в 

результаті всіх майбутніх виплат. Так, для банку це сума 

кредиту, який він надає 

Ставка Відсоткова ставка за період часу (місяць, рік та ін.). 

Тип 

Ця величина показує, коли повинна проводитися виплата, і 

може приймати лише два значення: 0 – якщо гроші 

вносяться в кінці періоду (за замовчанням), та 1 – якщо на 

початку 

Бс 
Майбутня вартість (загальна сума), яка залишається після 

останньої виплати. За замовчанням – 0 

При проведенні розрахунків з використанням фінансових функцій слід 

дотримуватися правил: 

1. При введенні аргументів функції необхідно враховувати, що якщо назви 

відповідних полів підписано жирним шрифтом, то їх заповнення обов’язкове, а 

якщо ні – поле можна залишити порожнім. 

2. Значення в полі Ставка прийнято вводити у відсотках, тобто типом 

введення значення цього аргументу буде число від 1 до 100 із символом «%» на 

кінці. Відсотки також можна вводити десятковим дробом від 0 до 1 (наприклад, 

увести 0,1 замість 10 %). Якщо відомо відсоткову ставку за рік, а виплати 

проводяться щомісячно, то 10 % слід поділити на 12. 

3. Значення в поле Плт, у якому відображено розмір щомісячної виплати, 

уводиться зі знаком мінус «-», тому що ці гроші будуть вираховуватися із 

бюджету. 

4. Якщо числові значення введено до таблиці, то у відповідних полях 

замість аргументів можна просто ввести адресу клітинки з даними. 

5. Якщо після погашення кредиту необхідно, щоб на рахунку залишилася 

деяка сума, то її значення вводиться в поле Бс.  
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 Для різних версій стандартних пакетів OFFICE XP та OFFICE 2010 назви 

фінансових функцій дещо відрізняються (таблиця 2). 

Таблиця 2 – Назви функцій 

OFFICE XP OFFICE 2010 

БС БЗ 

ПЛТ ППЛТ 

ПС ПЗ 

ЧПС НПЗ 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Завдання 1 

1. Створіть у середовищі Microsoft Ехсеl таблицю, наведену на 

рисунку 1. 

Важливо! Копіювання формул на сусідні клітинки (діапазон клітинок):  

 Виділіть за допомогою «миші» клітинку, формулу з якої треба 

скопіювати. 

 Переведіть покажчик «миші» на білий квадратик внизу виділеної 

клітинки – покажчик «миші» набуде вигляду чорного плюса. 

 Із натиснутою лівою клавішею «миші» протягніть покажчик «миші» на 

клітинки, у які необхідно скопіювати формули. 

Послідовність виконання операцій із побудови таблиці: 

 У клітинку А2 введіть з клавіатури слово «Січень», далі повторіть дії, 

описані вище в пункті «Копіювання формул» – буде виконано автозаповнення 

клітинок (Автозаполнение ячеек). 

 Уведіть інші елементи таблиці даних – колонки «Валовий доход» і 

«Валові витрати». 

 У клітинку В5 уведіть формулу =(В1+В2+В3)/3, а потім скопіюйте 

формулу в клітинки С5 і D5. Для цього: 

 Виділіть клітинку В5. 
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Рисунок 1 – Таблиця для розрахунку прибутку 

 

 Натисніть знак «=» на панелі інструментів чи введіть із клавіатури. Знак 

«=» означає, що буде записана формула. 

 Для того, щоб увести в формулу адресу клітинки (наприклад, В2) просто 

виділіть клітинку (В2) за допомогою «миші» (навівши стрілку на клітинку і 

натиснувши ліву клавішу миші). 

 У клітинку D2 уведіть формулу =B2-C2, а потім скопіюйте формулу в 

клітинки D3 і D4. 

2. Змініть вигляд (формат) таблиці даних 

Для оформлення таблиці використовуйте різні кольори заливки та різні 

кольори шрифтів, вирівнювання тексту та застосовувані шрифти. Таблиця 

повинна мати презентабельний вигляд. 

1 Формати чисел 

Для зміни формату чисел у клітинках таблиці виконайте такі дії: 

 Виділіть клітинку чи діапазон, що містить число, для якого потрібно 

змінити формат. 

 Виберіть пункт контекстного меню Формат ячеек чи виберіть на панелі 

інструментів у меню Формат команду Ячейки…. 



 11 

 Виберіть закладку Число і потрібний вам тип формату: числовий, 

грошовий чи будь-який інший. Приклад числа з виділеним форматом з’явиться 

в полі Пример; укажіть, де потрібно, число десяткових знаків після коми. 

 Числа можна привести до деяких видів формату, використовуючи панель 

інструментів Форматирование. Кнопка Денежный формат слугує для 

присвоєння грошового формату, кнопка Процентный формат призначена для 

присвоєння клітинкам відсоткового стилю, кнопки Увеличить разрядность  і 

Уменьшить разрядность – збільшують і зменшують кількість цифр, які  

відображаються після десяткової коми. 

2 Вирівнювання в клітинці, орієнтація тексту 

 Виділіть клітинку чи діапазон клітинок. 

 Виберіть пункт контекстного меню Формат ячеек і закладку 

Выравнивание. 

 Виберіть потрібне вирівнювання по вертикалі та по горизонталі. 

 Виберіть потрібну орієнтацію тексту в клітинці: вертикальну чи 

горизонтальну. 

Інші закладки пункту Формат ячеек дозволяють змінювати шрифти, межу 

та заливку клітинок чи їх діапазонів. 

3 Зміна ширини стовпчика 

Змінити ширину стовпчика найзручніше за допомогою «миші». Помістіть 

покажчик «миші» між двома заголовками стовпців, таким чином, щоб він набув 

вигляду двонаправленої стрілки. Перемістіть, утримуючи натиснутою ліву 

кнопку «миші», край стовпчика вліво чи вправо. Вправо – ширина стовпчика 

збільшується, вліво – зменшується. Подвійне натискання лівої клавіші «миші» 

на правій лінії розділу заголовка стовпчика встановлює його оптимальну 

ширину. 

Змінити ширину стовпчика можна і використовуючи діалогове вікно 

Ширина столбца, що відкривається після виклику команди Столбец / 

Ширина меню Формат. 
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4 Зміна висоти рядка 

Висота рядків залежить від розміру використовуваного шрифту. Зміна 

висоти рядка виконується так само, як і зміна ширини стовпця. Крім того, 

висота рядка змінюється і при встановленні іншого розміру шрифту. 

Точне значення висоти рядка встановлюється в діалоговому вікні Высота 

строки, що відкривається після виклику команди Строка / Высота меню 

Формат. 

5 Використання автоформатування 

При використанні функції автоформатування Excel автоматично створює 

красиву та наочну таблицю, надаючи в розпорядження користувача велику 

кількість готових форматів. Для застосування в таблиці автоформату необхідно: 

– виділити таблицю; 

– активізувати команду Автоформат із меню Формат, унаслідок чого 

відкриється однойменне діалогове вікно; 

– вибрати формат у полі Список форматов. При виділенні назви формату 

в полі Образец з'явиться зразок таблиці, оформленої з використанням обраного 

формату. 

Автоформатування можна скасувати. Для цього в меню Формат виберіть 

команду Автоформат далі виберіть Список форматов і виберіть елемент 

Нет. 

Застосуйте для таблиці даних, наведеної на рисунку 6, автоформатування, 

використовуючи запропоновані Excel формати. 

6 Використання посилань у формулах 

Посилання – ідентифікатор клітинки чи групи клітинок у книзі. 

Створюючи формули, що містять посилання на клітинки, ви зв'язуєте формулу 

з клітинками книги. Значення формули залежить від умісту клітинок, на які 

вказують посилання, і воно змінюється при зміні вмісту цих клітинок. Відносне 

посилання – указує на клітинку, ґрунтуючись на її положенні щодо клітинки, у 

якій знаходиться формула, наприклад на «два рядки вище». Відносне 

посилання на клітинку – «А2». При копіюванні формул відносні посилання 
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змінюються. Абсолютне посилання використовує для звернення до клітинки її 

фіксоване положення на листі, наприклад «клітинка знаходиться у стовпці А 

рядка 2». Абсолютне посилання на клітинку – «$A$2». При копіюванні не 

змінюються. 

7 Присвоєння імен клітинкам і діапазонам 

Клітинкам і діапазонам клітинок можна присвоювати імена і потім 

використовувати їх у формулах. Працювати з іменами зручніше, оскільки 

усувається необхідність уведення складних посилань на клітинки. Крім того, 

використовуючи у формулах імена діапазонів замість заголовків рядків і 

стовпців таблиці, ви можете посилатися на клітинки таблиці в будь-якому місці 

будь-якої книги. 

Призначення імен. Команда Имя з меню Вставка дозволяє призначати 

імена клітинкам і їх діапазонам. Для присвоєння імені клітинці виконайте такі 

дії: 

 Виділіть клітинку чи кілька клітинок. 

 У меню Вставка виберіть команду Имя, а потім – Присвоить, і в 

діалоговому вікні виберіть імена для клітинок. 

 Натисніть ОК. 

Тепер у формулах можна використовувати імена клітинок, для вставки їх у 

формулу виконайте такі дії: 

 Почніть набирати формулу. 

 У місці, де потрібно, у формулу в якості аргументу вставити ім’я 

клітинки виберіть пункт Имя в меню Вставка. 

 Виберіть пункт Вставить і виберіть потрібне ім’я із запропонованого 

списку. 

 Натисніть ОК. 

Створіть таблицю, подібну до наведеної на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Використання імен клітинок у формулах 

 

Як аргументи формул у клітинках діапазону С2:С4 використовуються 

імена клітинок. Проте використання імен клітинок по всій робочій книзі 

пов’язано з певними обмеженнями. 

8 Іменовані константи і формули 

Створіть таблицю Microsoft Excel, у якій би за даними, наведеними в 

таблиці 3, розраховувалися показники роботи підприємства з використанням 

присвоєння імен клітинкам і діапазонам. 

Таблиця 3 – Дані для розрахунку показників роботи підприємства за 

окремими видами продукції 

Код 

продукції 

Собівартість 

одиниці, 

грн. 

Ціна за 

одиницю, 

грн. 

Кількість, 

шт. 

Валовий 

дохід, грн. 

Валові 

витрати, 

грн. 

Валовий 

прибуток, 

грн. 

А-12 12,30 13,60 512 розрахувати розрахувати розрахувати 

К-8 23,40 27,56 123 розрахувати розрахувати розрахувати 

Ф-1 12,89 14,35 432 розрахувати розрахувати розрахувати 

 

Завдання 2 

1. Розрахувати терміни погашення кредиту на суму 2000 грн. під 10 % 

річних, щомісячно необхідно сплачувати суму не менше 100 грн., у яку входять 

і виплати відсотків. Результат роботи повинен мати вигляд, подібний до 

рисунка 3. 
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Аргумент

Гроші вносяться на 

початку періоду

Гроші вносяться в 

кінці періоду

Відсоткова ставка 10% 10%

Сума, що сплачується щомісячно -100 -100

Сума кредиту 2000 2000

Тип (1 або 0) 1 0

Термін погашення кредиту 22 22

Розрахунок терміну погашення кредиту

 

Рисунок 3 – Розрахунок терміну погашення кредиту 

2. Розрахувати розмір виплат, що вносяться кожного місяця, протягом 2-х 

років, якщо отримано кредит на суму 2000 грн. під 10 % річних. Результат 

роботи повинен мати вигляд, подібний до рисунка 4. 

Аргумент

Гроші вносяться на 

початку періоду

Гроші вносяться в 

кінці періоду

Відсоткова ставка 10% 10%

Число періодів, місяців 24 24

Сума кредиту 2000 2000

Тип (1 або 0) 1 0

Розмір щомісячних виплат -91,53 -92,29

Розрахунок розміру щомісячних виплат

 

Рисунок 4 – Розрахунок розміру щомісячних виплат 

 

3. Розрахувати суму кредиту під 10 % річних зі щомісячною виплатою 

протягом 2-х років у розмірі 100 грн. Результат роботи повинен мати вигляд, 

подібний до рисунка 5. 

 

Аргумент

Гроші вносяться на 

початку періоду

Гроші вносяться в 

кінці періоду

Відсоткова ставка 10% 10%

Число періодів, місяців 24 24

Сума, що сплачується щомісячно -100 -100

Тип (1 або 0) 1 0

Розмір кредиту 2185,14 2167,09

Розрахунок розміру кредиту

 
 

Рисунок 5 – Розрахунок розміру кредиту 

4. Розрахувати розмір відсоткової ставки кредитування при отриманні 

кредиту на суму 2000 грн., щомісячно  необхідно сплачувати суму не менше 
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100 грн. терміном на 2 роки. Результат роботи повинен мати вигляд, подібний 

до рисунка 6. 

 

Аргумент

Гроші вносяться на 

початку періоду

Гроші вносяться в 

кінці періоду

Сума кредиту 2000 2000

Число періодів, місяців 24 24

Сума, що сплачується щомісячно -100 -100

Тип (1 або 0) 1 0

Відсоткова ставка 0,199 0,18

Розрахунок відсоткової ставки

 
 

Рисунок 6 – Розрахунок розміру відсоткової ставки 

 Важливо! Зверніть увагу, що отриманий результат буде наведений не у 

відсотках, а у вигляді десятинного дробу. До того ж ставку розраховано за 

місяцями, тому що враховувалися 24 щомісячні виплати. Тому для визначення 

відсотків по кредиту за весь рік значення функції слід помножити на 12. 

5. Розрахувати термін погашення кредиту на суму 5000 грн. під 15 % 

річних, щомісячно необхідно сплачувати суму не менше 250 грн., до якої 

входять і виплати відсотків. Після погашення кредиту необхідно, щоб на 

рахунку залишилось 150 грн. 

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– створювати та копіювати формули; 

– користуватися можливостями автозаповнення клітинок; 

– змінювати ширину колонок, висоту рядків; 

– змінювати формати чисел; 

– використовувати автоформатування для таблиць; 

– використовувати у формулах імена клітинок; 

– використовувати іменовані константи; 

– користуватися фінансовими функціями. 
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Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен включати: 

1. Назву теми лабораторної роботи. 

2. Мету лабораторної роботи, яка передбачає формування умінь 

створення та копіювання формул, використання можливостей автозаповнення 

клітинок, зміни ширини колонок, висоти рядків, використання вбудованих 

функцій, зміни форматів чисел, використання автоформатування для таблиць, 

використання у формулах імен клітинок, використання фінансових функцій. 

3. Короткий опис ходу виконання роботи повинен включати такі етапи: 

формати чисел, вирівнювання в клітинці, орієнтація тексту, зміна ширини 

стовпчика, зміна висоти рядка, використання автоформатування, використання 

посилань у формулах, присвоєння імен клітинкам і діапазонам, іменовані 

константи і формули, фінансові функції для аналізу інвестицій, визначення 

розміру кредиту, терміну погашення, розміру щомісячної виплати за кредитом і 

відсоткової ставки кредиту. 

4. Висновок до лабораторної роботи роблять після виконання наведених 

завдань. 

Контрольні питання 

1. Опишіть послідовність створення та копіювання формул у сусідні 

комірки. 

2. Яким чином виконується автозаповнення клітинок? 

3. Перелічіть способи зміни висоти рядка та ширини стовпчика; 

використання автоформатування; використання посилань у формулах; порядок 

присвоєння імен клітинкам і діапазонам; іменованих констант і формул. 

4. Якими фінансовими функціями ви користувалися в ході виконання 

лабораторної роботи? 

5. Перелічіть основні аргументи фінансових функцій для аналізу 

інвестицій. 
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6. Назвіть основні правила використання фінансових функцій Microsoft 

Excel. 

Література: [2, с. 15–31; 3, с. 22–29; 8, с. 26–53; 11, с. 13–18]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Використання пакетів-надбудов в Microsoft Eхсеl 

Мета: у ході виконання лабораторної роботи необхідно навчитися 

користуватися таблицями підстановки для розв’язання економічних задач, 

створювати таблиці даних для однієї змінної, створювати таблиці даних для 

двох змінних для розв’язання задач економічного характеру. 

Короткі теоретичні відомості 

Однією з найбільш важливих переваг Excel є те, що програма дозволяє 

легко та швидко виконувати аналіз «а що, якщо». Ви можете змінювати основні 

змінні й відразу ж бачити результати цих змін. Автоматичне оновлення 

розрахунків забезпечує інтерактивний зворотний зв’язок з експериментами «а 

що, якщо». Якщо для моделі виставлений автоматичний перерахунок, то можна 

змінити значення в клітинці та відразу побачити результати перерахунку в усіх 

клітинках, які залежать від зміненого значення. 

Таблиця даних дозволяє подати результати формули у вигляді залежності 

від значень однієї чи двох змінних, які використовуються в цих формулах. За 

допомогою команди Таблица подстановки меню Данные ви можете створити 

два типи таблиць даних: таблицю для однієї змінної, яка перевіряє вплив цієї 

змінної на кілька формул, чи таблицю для двох змінних, яка перевіряє їх вплив 

на одну формулу. 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Таблиці даних для однієї змінної 

Завдання 1 

Припустимо, розглядається можливість отримання кредиту у розмірі 

200 000 грн. на 30 років і необхідно визначити щомісячні виплати за цим 
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кредитом для кількох відсоткових ставок. Цю інформацію може надати таблиця 

даних для однієї змінної. Розрахуйте за допомогою Excel щомісячні виплати. 

Результат розрахунку таблиці даних наведено на рисунку 7. 

Щоб створити таку таблицю, виконайте дії: 

1. У новому робочому листі введіть відсоткові ставки, під які можна 

отримати  кредит.  Для нашого випадку введіть   6 %, 6,5 %, 7 %, 7,5 %, 8 % і 

8,5 % у клітинки В3:В8. Цей діапазон називають вхідним діапазоном, так як він 

містить значення, які ми хочемо перевірити. 

 

 

Рисунок 7 – Таблиця даних 

 

2. Уведіть величину кредиту в клітинку поза таблицею даних – у клітинку 

С1 вводимо 200 000 грн. Це дозволить легко змінювати величину кредиту при 

перевірці різних сценаріїв. 

3. Уведіть формулу, в якій використовується вхідна змінна – у клітинку С2 

вводимо формулу =ППЛАТ (А2/12; 360; С1) (доцільно скористатися 

вбудованою фінансовою функцією ППЛАТ). Тут А2/12 – місячна відсоткова 

ставка, 360 – термін кредиту в місяцях, С1 – розмір кредиту. Ця формула 

посилається на клітинку А2, яка в даний час порожня. (При розрахунку 

числових формул Excel присвоює порожнім клітинкам значення 0). Оскільки 

клітинка А2 порожня, то функція повертає величину щомісячних виплат, 



 20 

необхідну для погашення кредиту при нульовій відсотковій ставці. Клітинка А2 

є лише міткою, через яку Excel буде підставляти значення із вхідного діапазону.  

4. Виділіть діапазон таблиці даних – мінімальний прямокутний блок 

клітинок, який містить формулу і всі значення вхідного діапазону. У нашому 

випадку виділіть діапазон В2:С8. 

5. У меню Данные виберіть команду Таблица подстановки. У 

скороченому варіанті меню Данные команда Таблица подстановки звичайно 

відсутня і для її відображення потрібно натиснути подвійну стрілку в нижній 

частині меню. 

6. У вікні діалогу Таблица подстановки задайте місцезнаходження вхідної 

клітинки в полі Подставлять значения по столбцам в чи в полі 

Подставлять значения по строкам в. Вхідна клітинка – це клітинка-мітка, на 

яку посилається формула таблиці даних, у нашому випадку А2. Щоб таблиця 

даних заповнювалася правильно, ви повинні ввести посилання на вхідну 

клітинку в потрібне поле. Якщо вхідні значення розташовані в рядку, уведіть 

посилання на вхідну клітинку в поле Подставлять значения по столбцам в. 

Якщо значення у вхідному діапазоні розташовані в колонці, використовуйте 

поле Подставлять значения по строкам в. У нашому прикладі вхідні 

значення розташовані в колонці, тому введіть $A$2 в поле Подставлять 

значения по строкам в чи натисніть ліву кнопку миші на цьому полі, а потім 

на клітинці А2. 

7. Натисніть кнопку ОК. Excel помітить результати розрахунку формули 

для кожного вхідного значення у вільних клітинках діапазону таблиці даних. У 

нашому випадку Excel розташує шість результатів у діапазоні С3:С8, як 

зображено на рисунку. 

При створенні цієї таблиці даних Excel використовує формулу масиву 

{=ТАБЛИЦА(;А2)}. Ця формула вводиться в кожну клітинку діапазону С3:С8, 

який називають діапазоном результатів. У нашій таблиці ця формула визначає 

значення функції ППЛАТ для кожної відсоткової ставки в колонці В. 

Наприклад, формула в клітинці С5 визначає розмір виплати при ставці, рівній 7 
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відсоткам. Після побудови таблиці можна змінювати формулу таблиці даних чи 

будь-які значення у вхідному діапазоні для створення іншої множини 

результатів.  

При створенні таблиці даних з однією змінною можна включити будь-яку 

кількість вихідних формул. Якщо діапазон є колонкою, уведіть другу формулу 

безпосередньо справа від першої, третю – справа від другої і так далі. Для 

різних колонок можуть використовуватися різні формули, але всі вони повинні 

використовувати одні й ті самі вхідні клітинки. 

Завдання 2 

Припустимо можна взяти кредит у розмірі 180 000 грн. на 30 років і 

треба визначити щомісячні виплати за цим кредитом і зіставити їх зі 

щомісячними виплатами для кредиту у 200 000 грн. Ви можете розширити 

таблицю включивши в неї обидві формули. Для цього виконайте такі дії: 

1. У клітинку справа від існуючої формули (клітинку D2) уведіть нову 

формулу =ППЛАТ (А2/12; 360; D1). Як і перша, ця формула також звертається 

до вхідної клітинки А2. 

2. Уведіть 180 000 грн. у клітинку D1. 

3. Виділіть діапазон таблиці, у даному випадку В2:Е8. 

4. У меню Данные виберіть команду Таблица подстановки. 

5. Уведіть посилання на вхідну клітинку $A$2 в поле Подставлять 

значения по строкам. 

6. Натисніть ОК. 

Завдання 3 

Виконайте розрахунок для кредиту в сумі 250 000 грн., який надається 

на 30 років під ті ж відсоткові ставки. 

Результат розрахунку подано на рисунку 8. 

Таблиці даних для двох змінних 

Можна створювати таблиці, які будуть розраховувати вплив двох змінних 

на одну формулу. 
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Завдання 4 

Створимо таблицю даних, яка розраховує щомісячні виплати за кредитом 

200000 грн., проте цього разу треба змінювати не тільки відсоткову ставку, а 

також і термін кредиту. Потрібно визначити щомісячні виплати для відсоткової 

ставки 6 %, 6,5 %, 7 %, 7,5 %, 8 %, 8,5 % при термінах 15, 20, 25 і 30 років 

(відповідно 180, 240, 300 і 360 місяців). 

 

 
 

Рисунок 8 – Результати розрахунку виплат за кредитами 

 

Щоб створити таку таблицю, виконайте такі дії: 

1. Уведіть першу множину значень – шість відсоткових ставок у стовпчик 

В3:В8 (рисунок 14). 

2. Уведіть другу множину вхідних значень у рядок, який починається вище 

і правіше на одну клітинку від початку першого діапазону – у клітинки С2:F2 

введіть терміни кредиту: 180, 240, 300 і 360. 

3. Уведіть величину кредиту в клітинку поза межами таблиці – клітинку І2. 

4. Тепер можна створити формулу для таблиці. Оскільки ми маємо справу 

з таблицею для двох змінних, формула повинна бути введена в клітинку на 

перетині рядка й колонки, які містять дві множини вхідних значень, тобто в 

клітинку В2. У таблицю даних для однієї змінної можна включити будь-яку 

кількість формул, у таблиці з двома змінними допускається використання 
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тільки однієї формули. Формула для таблиці матиме вигляд: =ППЛАТ(А2/12; 

В1; І2). 

5. У клітинку С1 уведіть напис Кількість місяців, а у клітинку А3 – 

Ставка. 

6. Виділіть діапазон таблиці даних – мінімальний прямокутний блок, який 

містить у собі всі вхідні значення і формулу – виділіть діапазон B2:F8. 

7. Виберіть у меню Данные команду Таблица подстановки і задайте 

вхідні клітинки. Так як ми маємо справу з таблицею з двома змінними, то треба 

вказати дві вхідні клітинки: одну для першої множини вхідних значень, іншу – 

для другої. У поле Подставлять значения по столбцам в уведіть $В$1, у поле 

Подставлять значения по строкам в уведіть $A$2. 

8. Натисніть кнопку ОК для розрахунку таблиці. Результат подано на 

рисунку 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Таблиця розрахунку щомісячних виплат при різних поєднаннях 

відсоткових ставок і термінів 

 

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– користуватися таблицями підстановки для вирішення економічних задач; 

– створювати таблиці даних для однієї змінної; 

– створювати таблиці даних для двох змінних для розв’язання задач 

економічного характеру. 
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Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен включати: 

1. Назву теми лабораторної роботи. 

2. Мету лабораторної роботи, яка передбачає формування умінь з 

використання таблиць підстановки для розв’язання економічних задач, 

створення таблиці даних для однієї змінної, створення таблиці даних для двох 

змінних для розв’язання задач економічного характеру. 

3. Короткий опис ходу виконання роботи повинен включати етапи: 

таблиці даних для однієї змінної, таблиці даних для двох змінних. Необхідно 

навести копії з екрана Microsoft Ехсеl, подібні до рисунків 8-9. Обов’язково 

виділити будь-яку комірку з формулою розрахунку на кожній із копій. 

4. Висновок до лабораторної роботи роблять після виконання наведених 

завдань. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні фінансові задачі, для розв’язання яких 

використовується інструмент Таблиці даних. 

2. Опишіть порядок створення таблиці даних для однієї та двох змінних. 

Література: [2, с. 114–119; 4, с. 103–110; 6, с. 88–95; 7, с. 93–115]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Створення презентації  у MS Power Point 

Мета: у ході виконання лабораторної роботи необхідно навчитися 

створювати презентації «Бізнес-план» в MS Power Point, вставляти в презентацію 

графічний матеріал. 

Короткі теоретичні відомості 

Текстові слайди. У слайдах з текстом рекомендується якомога 

лаконічніше формулювати тези і розбивати їх на окремі пункти. Практика 

показує, що кожен пункт повинен містити максимум п'ятьвісім слів. Слайди не 

повинні бути переобтяжені. 
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Розмір букв. Необхідно використовувати 28-й і більший шрифт. Текст, 

набраний меншими буквами, губиться на екрані, його доступність для аудиторії 

різко знижується.  

Цифровий матеріал краще давати у вигляді графіків і діаграм. Особливо 

добре виглядають кругові і стовпчикові діаграми. Їх легко зробити в програмі 

Excel, а потім перенести в Power Point, вибравши один із шаблонів слайда, в 

якому передбачені графіки. 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

 

Використовуючи Мастер автосодержания, створити презентацію Бізнес-

плану з відкриття Інтернет-салону «ФЛЕШ». Порядок створення презентації:  

1. Відкрийте новий документ MS Power Point. 

2. Задайте команду Файл / Создать. 

3. Виберіть варіант створення за допомогою Мастера автосодержания. 

Робота за допомогою Мастера автосодержания передбачає, що студент 

створює презентацію крок за кроком. У зв'язку з цим необхідно вибрати або 

ввести потрібну інформацію на конкретному кроці. 

4. Виберіть пункт Вид презентации, відкрийте групу Все, підгрупу «Бизнес-

план», натисніть кнопку Далее. 

5. Виберіть спосіб подання  Презентация на экране, натисніть кнопку 

Далее. 

6. Уведіть заголовок презентації: «Бізнес-план Інтернет-салону «ФЛЕШ», у 

поле колонтитулів  Ваші прізвище, ім’я та по батькові, додаткові дані – 

студент(ка) групи ________ КрНУ імені Михайла Остроградського, натисніть на 

кнопку Готово. Шаблон бізнес-плану складається з 14 слайдів. 

7. Уведіть наступні дані проекту (табл. 4). 
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Таблиця 4  Основний зміст презентації бізнес-плану «Інтернет-Салон «ФЛЕШ» 

Номер слайда Назва слайда Зміст 

Слайд 1 Бізнес-план 
Інтернет-Салон «ФЛЕШ» 

Автор – П.І.П. 

Слайд 2 
Основні 

відомості 

Адреса: м. Кременчук, вул. Пролетарська, 

буд. 53, ТЦ «Аврора» 

Організаційно-правова форма  приватне 

підприємство 

Слайд 3 Місія 

Цілодобове надання інформаційно-

технологічних (IT) послуг фізичним і 

юридичним особам за прийнятною ціною. 

Девіз фірми: «Інформаційні технології  у 

маси» 

Слайд 4 Види послуг 

Робота в мережі Інтернет. Створення 

документів у пакеті Microsoft Office. Пошук 

інформації у довідково-правовій системі 

«Консультант +». Сканування. Ксерокс. 

Друкування документів 

Слайд 5 Співробітники 

Директор  Петров Олег Михайлович 

Менеджер  Андрєєва Ганна Вікторівна 

Програміст  Іваненко Сергій Васильович 

Оператор  Попов Ігор Віталійович 

Слайд 6 Огляд ринку 

На ринку IT-послуг м. Кременчука працюють 

15 Інтернет-салонів 

На ринку присутні реальні й потенційні 

споживачі 

За даними експертних оцінок ринок IT-послуг 

ненасичений і має тенденцію до розширення 

Слайд 7 
Конкуренто-

спроможність 

Забезпечується за рахунок зручного      

територіального розташування та 

цілодобового режиму роботи 

Найбільш привабливий сегмент ринку  

студенти Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського 

Слайд 8 

Необхідні 

ресурси 

Обладнання 

10 персональних комп'ютерів; 2 ноутбуки; 

обладнання для реалізації технології Wi-Fi; 1 

сканер; 2 принтери; копіювальний апарат 

Слайд 9 

Необхідні 

ресурси. 

Програмне 

забезпечення 

Операційна система Windows 

Повний пакет Microsoft Office 

Довідково-правова система Консультант + 

Антивірусний пакет Касперського 
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8. Використовуючи команду Файл / Сохранить как збережіть створену 

презентацію у форматі .ppt.  

 

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

 створювати презентації «Бізнес-план» у MS Power Point; 

 вставляти в презентацію графічний матеріал. 

 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен включати: 

1. Назву теми лабораторної роботи. 

2. Мету лабораторної роботи, яка передбачає створення презентації 

«Бізнес-план» у MS Power Point, додавання в презентацію графічного матеріалу. 

3. Короткий опис ходу виконання роботи повинен включати порядок 

створення презентації «Бізнес-план» у MS Power Point.  

4. Необхідно навести копії з екрана Power Point відповідно до зазначеного 

переліку слайдів.  

5. Висновок до лабораторної роботи роблять після виконання наведених 

завдань. 

 

Контрольні питання 

1. Опишіть послідовність створення презентації «Бізнес-план» у MS Power 

Point. 

2. Які матеріали та ефекти можна додавати до презентації для кращого 

сприйняття інформації? 

Література: [6, с. 213219; 8, с. 255273; 10, с. 368381]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Настроювання перегліду презентацій у MS Power Point 

Мета: у ході виконання лабораторної роботи необхідно навчитися 

настроювати перегляд створеноїу попередній лабораторній роботі  презентації 

«Бізнес-план» в MS Power Point, призначати анімацію та час показу кожного 

слайда для презентації. 

Короткі теоретичні відомості 

Структура презентації. Перший слайд повинен містити назву презентації 

та прізвище його авторів. Другий слайд – план презентації. Презентація 

обов'язково повинна закінчуватися висновками, отриманими в ході роботи. 

Використовувані джерела наводять в останньому слайді. 

Контрастність. Слайди повинні мати високу контрастність. Необхідно 

врахувати, що на дисплеї комп'ютера кольори виглядають значно яскравіше, 

ніж на екрані в залі. При проектуванні на великий екран, особливо, якщо 

приміщення мало затемнене, усі фарби різко тьмяніють. Тому найвиразніші 

слайди ті, що мають темний фон (темно-синій або чорний) з білими або 

жовтими буквами. Сині букви на блакитному фоні чудово виглядають на 

дисплеї комп'ютера, але зливаються на великому екрані. Чорні букви на 

синьому або червоному фоні взагалі псують презентацію. 

Обсяг і хід презентації. Оптимальний розмір презентації становить 820 

слайдів. Більша кількість слайдів призводить до того, що аудиторія перестає 

зосереджуватися на них. У слайдах необхідно звертати увагу на найголовніше, 

а деталі давати у вигляді коментарів в усній формі. Частота зміни слайдів 

повинна бути приблизно однаковою упродовж усієї презентації. Презентація 

має складатися не тільки з текстових слайдів. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Використовуючи вже створену презентацію Бізнес-плану з відкриття 

Інтернет-салону «ФЛЕШ» настроїти її перегляд. Порядок настроювання 

перегляду презентації: 
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1. Перегляньте презентацію в режимі Показа слайдов. Використовуйте 

команду Вид  / Показ слайдов. Використовуйте засоби навігації для 

переміщення по презентації. 

2. Використовуючи вид Сортировщик слайдов, виведіть усі слайди на 

екран одночасно. Зробіть висновок про імідж створеної презентації. 

3. Уведіть додаткову інформацію на двух будь-яких слайдах як замітки. 

4. Додайте слайд «Організаційна структура Інтернет-Салону «ФЛЕШ». 

5. Додайте емблему на слайд № 1. Використовуйте команду Вставка. 

6. Призначте анімацію для презентації. Використовуйте команду Показ 

слайдов / Настройка анимации. 

7. Призначте автоматичну зміну слайдів. Використовуйте команду Показ 

слайдов / Смена слайдов. 

8. Призначте час показу кожного слайда. Загальний час показу презентації 

обмежте до 5 хв. Використовуйте команду Показ слайдов / Настройка 

времени. У результаті створено мультимедійний ролик презентації бізнес-

проекту. Такий об'єкт зручно пересилати споживачеві, наприклад, 

використовуючи електронну пошту. 

9. Використовуючи команду Файл / Сохранить как збережіть створену 

презентацію у форматі .ppt.  

 

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

 закріпити вміння вставляти в презентацію графічний матеріал; 

 призначати анімацію та час показу кожного слайда для презентації. 

 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен включати: 

1. Назву теми лабораторної роботи. 



 30 

2. Мету лабораторної роботи, яка передбачає настроювання перегляду 

презентації «Бізнес-план» у MS Power Point, призначення анімації та часу показу 

кожного слайда для презентації. 

3. Короткий опис ходу виконання роботи повинен включати порядок 

настроюванняперегляду презентації «Бізнес-план» у MS Power Point. Необхідно 

навести копії з екрана Power Point відповідно до зазначеного переліку слайдів.  

4. Висновок до лабораторної роботи роблять після виконання наведених 

завдань. 

 

Контрольні питання 

1. Опишіть послідовність настроювання перегляду презентації «Бізнес-

план» у MS Power Point. 

2. Які матеріали та ефекти можна додавати до презентації для кращого 

сприйняття інформації? 

Література: [6, с. 213219; 10, с. 368381; 11, с. 166175]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю й оцінювання знань з дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» направлена на 

мотивацію самостійної роботи студентів протягом семестру. Оцінювання знань 

студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою (табл. 2.1), яка 

доповнюється оцінками за національною системою і за європейською 

кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

відмінно 90–100 А  відмінно 

добре 
82–89 В  дуже добре 

74–81 С  добре 

задовільно 
64–73 D  задовільно 

60–63 Е  достатньо 

незадовільно 

35–59 
FX  незадовільно  

(дозволяється перескладання) 

1–34 
F  неприйнятно  

(повторне вивчення дисципліни) 
 

Система нарахування рейтингових балів з дисципліни «Інформаційні 

системи і технології в управлінні організацією» наведена в табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 – Система нарахування рейтингових балів 

№ 

пор. 
Вид контролю 

Максимальна 

кількість балів 

1 
Лекції (відвідування, наявність конспекту лекцій, 

робота на лекції) 
до 10 балів 

2 
Практичні заняття (відвідування, наявність 

конспекту, робота на практичному занятті) 
до 20 балів 

3 Виконання лабораторних робіт до 40 балів 

4 
Виконання контрольних робіт за змістовними 

модулями 
до 10 балів 

5 Складання диференційованого заліку до 20 балів 
 Разом до 100 балів 
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За кожну лабораторну роботу студент може отримати максимальну 

оцінку – 10 балів (4 лабораторних робіт х 10 балів), тобто загалом максимальна 

кількість балів у ході виконання лабораторних робіт дорівнює 40. 

Лабораторна робота складається   з   трьох   складових   і  оцінюється  за  

10-бальною системою за такими критеріями: відвідування, наявність звіту – 

максимальна кількість балів 6, виконання завдань – максимальна кількість балів 

2; відповіді на контрольні питання – максимальна кількість балів 2.  

Критерії оцінювання знань на лабораторних роботах: 

2 бали – студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні 

відповіді на поставлені контрольні питання; демонструє здатність здійснювати 

порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та 

узагальнення; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують 

тези відповіді на питання; правильно розв’язує задачі або без помилок дає 

відповіді на тестові завдання; демонструє знання законодавчих і нормативних 

актів України, підручників, посібників, лекційного курсу; 

1 бал – студент у цілому володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені окремі 

суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у розв’язуванні задач або 

відповідях на тестові завдання, використанні цифрового матеріалу; питання 

викладене не глибоко, у занадто стислій формі; 

0 балів – студент не відповідає на поставлене питання або відповідає 

неправильно. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту 

питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Неправильно 

розв’язує задачі за темою навчальної дисципліни або дає неправильні відповіді 

на тестові завдання. 
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