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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства збільшується значення роль 

інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні стану довкілля. Майбутні 

спеціалісти потребують серйозної підготовки з навчальних дисциплін 

інформаційного циклу, яка надавала б можливість розв’язувати велику кількість 

задач з використанням комп’ютерних технологій. Це зумовлює актуальність 

вивчення навчальної дисципліни «Інформатика», яка вивчається у першому 

семестрі першого курсу. 

Мета: формування знань про принципи побудови та функціонування 

обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних 

комп’ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних 

комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. 

Завдання: вивчення теоретичних засад інформатики та набуття навичок 

використання прикладних систем оброблення економічних даних, систем 

програмування для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж 

під час дослідження соціально-економічних систем і розв’язування завдань 

фахового спрямування. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 теоретичні засади економічної інформатики; 

 основи теорії інформації та інформаційних ресурсів; 

 кодування інформації в економічних задачах; 

 основні етапи розв’язання економічних задач; 

 апаратні та програмні складові комп’ютерних систем; 

 системне забезпечення інформаційних процесів; 

 сутність офісного програмування; 

 основні поняття сучасних технологій обробки економічної інформації; 

 мережні технології; 
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 основи інформаційної безпеки та захисту інформації; 

 програмні засоби роботи зі структурованими документами; 

 програмні засоби роботи з базами та сховищами даних; 

 поняття про експертні та навчальні системи; 

уміти: 

 виконувати формалізацію економічної задачі; 

 здійснювати діалог з операційною системою ПЕОМ; 

 створювати різноманітні файли і директорії (папки); 

 застосовувати стандартні програмні продукти; 

 опрацьовувати текст, графіку, аудіо- і відеоінформацію; 

 здійснювати перевірку та, за необхідності, форматування носіїв 

інформації; 

 володіти навичками роботи з основними компонентами пакета  

MS Office (текстовим редактором MS Word, електронними таблицями MS Excel, 

СУБД MS Access); 

 розробляти ділову графіку; 

 застосовувати Internet для розв’язання економічних завдань. 
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З  

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, однаковим 

чорнилом (синіми чи фіолетовими) чи пастою на аркушах білого паперу 

форматом А4 (210×297 мм) чи набраний комп’ютерним способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одному боці аркуша. На одній сторінці допускається не більш ніж три 

виправлення, зроблені охайно та розбірливо (допускається застосування 

коректора). 

Звіт має містити: 

– титульну сторінку; 

 назву лабораторної роботи; 

 тему; 

 мету; 

 порядок виконання роботи; 

 письмові відповіді на контрольні питання. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Створення і форматування документа у Microsoft Word 

Мета: отримати навички роботи у текстовому процесорі Microsoft Word. 

Вивчити структуру вікна. Системи підготовки текстів. 

Короткі теоретичні відомості 

Для роботи з текстовою інформацією використовуються спеціальні 

програми – текстові редактори або процесори. До загальних функцій, що 

можуть бути реалізовані текстовими процесорами, належать такі.  

1. Уведення тексту в комп’ютер з клавіатури, редагування тексту (заміна, 

вставка, видалення та ін.). 

2. Форматування тексту (зміна шрифтів, їх розміру, стилю, кольору, 

вирівнювання, інтервали між рядками, літерами, розмір сторінок та ін.). 

3. Робота з фрагментом тексту – копіювати, переміщати, пошук. 

4. Робота з декількома документами одночасно. 

5. Збереження тексту у вигляді окремого файлу або друкування. 

Текстовий процесор Miscrosoft Word входить до складу пакета Microsoft 

Office. Завантажити програму можна так: «Пуск» – «Все программы» − 

«Miscrosoft Office» − «MS Word». Програма має стандартний інтерфейс.  

У робочій області маємо відображення текстового документа, що 

опрацьовується у MS Word. Документ, створений в середовищі MS Word, 

зберігається у вигляді файлу з розширенням *.doc.  

Форматування текстового документа. Процедура форматування 

передбачає зміну зовнішнього вигляду документа та його складових: розмір, 

колір шрифту, відступи для абзаців, вирівнювання тощо. Найбільш поширені 

команди форматування винесені у панель «Форматирование». 

На вкладці «Шрифт» маємо можливість змінити назву шрифту, розмір, 

накреслення, колір, але маємо змогу визначити ще й ефекти шрифтів: 

підкреслення, верхній, нижній індекс.  
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Вікно «Абзац» (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 – Вікно «Абзац» 

 

Порядок виконання роботи 

1. Написати реферат обсягом 5–7 сторінок за варіантом (додаток В).  

2. Відформатувати текст за такими правилами: 

− відкрити меню «Разметка страницы» → «Поля» → установити поля по  

2 см; 

− виділити все, натиснувши комбінацію клавіш [Ctrl+A]; 

− відкрити меню «Шрифт»;  

− установити шрифт Times New Poman; «Начертание: Обычный»; розмір 

шрифта 14 пт → натиснути «ОК»; 

− потім відкрити меню «Абзац» → «Отступы и интервалы»; 

− установити таки параметри абзаца (рис. 2.1): 

Контрольні питання 

1. Які існують прийоми та засоби автоматизації розробки документів у MS 

Word?  

2. Як створити комплексний текстовий документ? 

3. Які способи створення таблиць? 

4. Як редагувати, форматувати таблиці? 

5. Які типи графічних об’єктів можна використовувати у MS Word? 

Література: [2, 4, 6, 7]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Створення та обчислення таблиці у Microsoft Word 

Мета: навчитися створювати, обробляти та форматувати таблиці у MS 

Word.  

Короткі теоретичні відомості 

Існує декілька способів створення таблиці. Перший з них – це 

використання команди «Вставка → Таблица → Вставить таблицу». У полях 

«Число столбцов» і «Число строк» указати кількість стовбців і рядків таблиці.  

Можна створювати таблиці за допомогою рисування її безпосередньо на 

екрані. Для цього потрібно вибрати меню «Вставка → Таблица → Нарисовать 

таблицу». Після цього курсор «миші» набуває вигляду олівця, за допомогою 

якого можна намалювати таблицю. 

Комірки таблиці можна об’єднати або розділити за допомогою 

контекстного меню. 

Для переміщення між комірками таблиці використовуються наступні 

клавіші та їх комбінації (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 − Переміщення курсора за таблицею 

Комбінація 

клавіш 

Переміщення 

Tab Перехід до наступної комірки. Якщо цю клавішу натиснути у 

правої нижній комірці, то в таблицю буде вставлений новий 

рядок 

Alt–Home Перехід до першої комірки у рядку 

Alt–End Перехід до останньої комірки у рядку 

Alt–PgUp Перехід до першої комірки у колонці 

Alt–PgDn Перехід до останньої комірки у колонці 

↑/↓ Рядок попередній/наступний 
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Порядок виконання роботи 

1. Створити таблицю у редакторі Mісrosoft Word. Для цього у меню 

«Вставка → Таблица → Вставить таблицу». Встановити число стовбців – 12, а 

число рядків – 5. Заповнити таблицю за зразком (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 – Калькуляція товару 

№ Найменування товару Кількість, 

шт. 

Ціна,  

грн 

Сума, грн 

1 Записна книжка 12 3,20 =PRODUCT(D2;С2) 

2 Блокнот 16 5,80 =PRODUCT(D3;С3) 

3 Скотч 24 4,50 =PRODUCT(D4;С4) 

4 Ножиці 10 22,00 =PRODUCT(D5;С5) 

5 Папір ксероксний 15 105,00 =PRODUCT(D6;С6) 

6 Ручки чорнильні 12 10,00 =PRODUCT(D7;С7) 

7 Ручки шарикові 7 4,50 =PRODUCT(D8;С8) 

8 Ластик 45 1,50 =PRODUCT(D9;С9) 

 Усього =SUM(Е2:Е9) 

ПДВ 20 % =PRODUCT(Е10;0,2) 

Усього =SUM(Е10:Е11) 

 

2. Обчислити стовпець «Сума»: 

− установити курсор у комірку Е2 → у меню «Работа с таблицами → 

Макет → fx Формула»; 

− увести відповідні формули у стовбець «Сума» за зразком (табл. 2.1). 

Увага: у разі зміни вмісту комірок з даними формули не перераховуються 

автоматично як у Microsoft Excel.  

3. Рядки таблиці можна відсортувати в алфавітному порядку за 

збільшенням чи за зменшенням. Для цього виділити діапазон комірок А1:Е9 →  

виконати команду: меню «Работа с таблицами → Макет → Сортировка». 

Контрольні питання 

1. Як створити таблицю у редакторі Mісrosoft Word? 

2. Як здійснити швидке переміщення за таблицею «гарячими» клавішами? 

3. Як додати/видалити рядок/стовпець таблиці? 

4. Як можна змінити ширину стовпця? 
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5. Як можна змінити висоту рядка? 

6. Як обрамувати таблицю контурними лініями? 

7. Як увести обчислення формули в комірки таблиці? 

Література: [2, 4, 6, 7]. 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Створення формул у редакторі Microsoft Equation 3.0 

Мета: навчитися створювати та редагувати формули у документі. 

Короткі теоретичні відомості 

До комплекту поставки Microsoft Word входить прикладна програма 

Microsoft Equation 3.0 → «Редактор формул». За допомогою цієї програми можна 

створювати та редагувати математичні формули. Формула, яка створена в 

Microsoft Equation 3.0, є «об’єктом», що займає у документі прямокутну область 

і може розташовуватися над текстом або всередині тексту.  

Написання та розміщування формул 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому 

вони згадуються, з нового рядка посередині сторінки. 

Під час написання формул необхідно дотримуватись нижчезазначених 

розмірів символів їх написання (рис. 3.1). 

Розміри: 

 

Рис. 3.1 

 

Формули та рівняння у документі слід нумерувати порядковою 

нумерацією в межах розділу. 
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Порядок виконання роботи 

1. Відкрити вікно Microsoft Word.  

2. У меню «Вставка» → «Объект» → вибрати «Microsoft Equation 3.0» → 

відкриється вікно редактора формул (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2 – Вікно редактора формул Microsoft Equation 3.0 

 

3. Набрати формули: 
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4. Перевірити розміри символів. Для цього виділити формулу → у меню 

редактора формул «Размер» → «Определить» → виставити розміри, як наведено 

на рис. 3.1. 

5. Зберегти формули у папки вашої групи з ім’ям «Формули.doc». 

Контрольні питання 

1. Як запустити «Редактор формул» у Microsoft Word? 

2. Як увести у формулу інтеграл? 

3. Як увести у формулу матрицю? 

4. Що потрібно зробити, щоб видалити невірний символ у формулі? 

5. Опишіть розміри символів у формулі. 

Література: [2, 4, 6, 7]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Використання складних формул для розрахунку даних у 

Microsoft Excel 

Мета: набуття практичних навичок створення таблиці MS Excel та 

обчислення даних з використанням формул і функцій.  

Короткі теоретичні відомості 

За допомогою формул і функцій можна виконувати математичну та 

статистичну обробку даних аркуша Excel. 

Напевно, не раз доводилося підраховувати суму або середнє значення 

стовпців чи рядків таблиць. Excel може виконувати з даними комірок аркуша ті 

самі обчислення, які виконуються за допомогою калькулятора. Формули та 

функції Excel здатні обробляти величини як конкретних елементів таблиці, так і 

цілих блоків (наприклад, рядків або стовпців). Формули Excel можуть бути дуже 

складні, а результат їх обчислень можна використовувати в інших розрахунках. 

Безперечною перевагою електронної таблиці є те, що у разі зміни даних 

аркуша результати обчислень миттєво оновлюються. Є можливість 

застосовувати формули для опису зв’язків між значеннями різних комірок. 
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Розрахунок за заданими формулами виконується автоматично. Зміна вмісту 

будь-якої комірки призводить до перерахунку значень усіх комірок, які пов’язані 

з нею формульними відношеннями, та до відновлення усієї таблиці відповідно 

до даних, що змінилися. 

Усі обчислення в Excel виконуються за допомогою формул, які можна 

вводити в будь-які комірки  аркуша. Якщо вміст комірки починається зі знака 

рівності (=), Excel уважає, що вслід за цим знаком слідує формула, і намагається 

виконати вказану операцію. Коли це вдається, у комірку з такою формулою 

виводиться результат розрахунку. Якщо щось не так, з’являється повідомлення 

про помилку. Сама формула відображається у комірці тільки у тому разі, якщо 

комірка знаходиться у режимі редагування тексту (тобто після подвійного 

клацання на ній). Якщо комірка просто виділена, то її формула виводиться у 

рядку формули у верхній частині вікна Excel. 

Функція «=ЕСЛИ (умова; дії під час виконання умови; дії у разі 

невиконання умови)» розв’язує логічні завдання за таким принципом. Якщо 

умова, задана в першому аргументі, істинна для яких-небудь комірок, то 

виконуються команди, що вказані у другому аргументі. А якщо ж умова не 

виконується, то запускаються команди третього аргументу. Умова являє собою 

логічний вираз, що може бути рівністю або нерівністю, і може містити 

посилання на комірки, певні числа, порівняння символів і тощо. 

Ця функція передбачає вкладеність інших функцій Excel у будь-який із її 

аргументів, зокрема й інших логічних функцій. 

Порядок виконання роботи 

Задача 4.1. Розрахунок поточної ціни на автомобіль.  

Для розв’язання задачі сформуйте таблицю з відомостями про продажі 

автомобілів різних марок. Бажано, щоб ваша таблиця зберігала дані про 10 авто. 

Як поля таблиці виберіть такі: «Марка автомобіля», «Дата надходження у 

продаж», «Ціна на момент вступу», «Поточна ціна» (рис. 4.1).  
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Рис. 4.1 – Зразок таблиці 

 

До комірки С3 уведіть функцію fx  «Дата и время»  «СЕГОДНЯ». 

Дані у стовпці Е з поточною ціною обчислюються за формулою, яка 

враховує такі умови: якщо з дня постачання авто до поточного дня пройшло 

більше року, то знижка для цього авто складає 20 % від ціни на момент 

постачання; якщо з дня постачання автомобіля пройшло більше півроку, то 

знижка складе 15 %. Якщо ж з дня постачання пройшло більше двох місяців, то 

знижка буде у розмірі 5 %; а якщо з моменту надходження авто у продаж 

пройшло менше, то знижки взагалі немає. 

Фільтруйте дані. Щоб увівмкнути режим фільтрації, задайте команду 

«Данные» → «Фильтр» → «Автофильтр». Зверніть увагу на появу кнопок, що 

з’являються, у заголовках полів бази даних. 

Задача 4.2. Необхідно поставити у відповідність балу за 100-бальною 

шкалою, отриманому як результат тестування, оцінку за 5-бальною шкалою, 

використовуючи, наприклад, таке формулювання: оцінка дорівнює 5, якщо бал ≥ 

90; оцінка дорівнює 4, якщо бал ≥ 74; оцінка дорівнює 3, якщо бал ≥ 60; оцінка 

дорівнює 2, якщо бал < 60. Для цього прикладу складіть таблицю з прізвищами 

студентів, результатами тестування, підсумковими оцінками. 

Для розв’язання задачі нехай зміст комірки С2 є балом за тест за  

100-бальною шкалою першого студента (дивіться уважно вашу таблицю, це 

може бути комірка з будь-якою адресою), тоді оцінку за 5-бальною шкалою 

визначає формула: =ЕСЛИ(С2>=90;5;ЕСЛИ(С2>=74;4;ЕСЛИ(С2>=60;3;2))), 
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натисніть «Enter». За допомогою маркера заповнення скопіюйте формулу донизу 

таблиці.  

Формула, що вводиться, не має містити пропусків. Для уведення формули 

для першого студента скористайтеся майстром функцій, ураховуючи вкладеність 

функцій, а потім, використовуючи засіб автозаповнення формулами, отримайте 

оцінки для інших студентів. 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення формули в Excel. 

2. Що таке функція Excel? Які існують стандартні функції в Excel ви 

знаєте?  

3. Для чого призначені логічні функції Excel?  

4. Як використовувати інструмент умовного форматування? 

5. Які операції в Excel призначені для роботи з базою даних? 

6. Для чого призначено сортування даних? Як застосовувати складне 

сортування і в яких випадках вона передбачена? 

7. Як застосовувати засоби автофільтра? Чи існує можливість задавати в 

автофільтрі логічні умови та яким способом? 

Література: [5, 7]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Розв’язання задач оптимізації засобами Microsoft Excel 

Мета роботи: навчитися використовувати програму Excel у задачах 

оптимального керування. Навчитися формулювати умови завдання табличним 

чином, формувати обмеження, яким повинно задовольняти результат, 

виконувати пошук оптимального варіанту. 

Короткі теоретичні відомості 

Табличний процесор Microsoft Excel є достатньо потужним засобом 

розв’язування складних задач і аналізу результатів, які отримуються. Розглянемо 

технічні можливості програми MS Excel з аналізу даних в процесі розв’язування 

задач оптимізації. 
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Методика розв’язування задач складається з декількох етапів: 

− 1 етап – математична постановка задачі (математична модель); 

− 2 етап – уведення моделі у програму; 

− 3 етап – пошук оптимального рішення (можливі корегування початкових 

даних); 

− 4 етап – аналіз отриманих результатів та їх подання у необхідній формі. 

«Аналіз что-если» – це процес зміни значень у комірках, який дозволяє 

побачити, як ці зміни впливають на результати формул на аркуші. 

В Excel пропонуються засоби аналізу «что-если» трьох типів: сценарії, 

таблиці даних і підбір параметрів. У сценаріях і таблицях даних беруться набори 

вхідних значень і визначаються можливі результати. Таблиці даних працюють 

тільки з однією або двома змінними, але можуть приймати безліч різних значень 

для них. Сценарій може містити кілька змінних, але допускає не більше 32 

значень. Дія підбору параметрів відрізняється від сценаріїв і таблиць даних – 

береться результат і визначаються можливі вхідні значення для його отримання. 

Окрім цих трьох засобів можна встановити надбудови для виконання 

аналізу «что-если», наприклад, надбудову «Поиск решения». Ця надбудова 

схожа на підбір параметрів, але дозволяє використовувати більше змінних. 

Також можна створювати прогнози, використовуючи маркер заповнення і різні 

команди, вбудовані в Excel. Для більш складних моделей можна 

використовувати надбудову «Пакет анализа». 

Задача 5.1. Постановка задачі транспортного перевезення. Певний вантаж, 

зосереджений у чотирьох постачальників кількістю 55, 80, 50, 75 одиниць у 

кожного постачальника відповідно. Потрібно доставити чотирьом споживачам 

вантаж у кількості 50, 90, 60, 60 одиниць відповідно для кожного споживача. 

Відома вартість перевезення одиниці вантажу від кожного постачальника до 

кожного споживача (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1  Транспортне перевезення 

Вартість перевезення одиниці вантажу 
Потужності 

постачальника 

1 3 4 5 Постачальник 1 55 

5 2 10 3 Постачальник 2 80 

3 2 1 4 Постачальник 3 50 

6 4 2 6 Постачальник 4 75 

50 90 60 60 

Споживач 1 Споживач 

2 

Споживач 

3 

Споживач 4 

Вимоги споживачів 

 

Необхідно скласти план перевезень, який надає змогу вивезти всі вантажі, 

повністю задовольнити вимоги споживачів і має мінімальну вартість. 

Побудуйте економіко-математичну модель. Виразіть цільову функцію та 

обмеження. 

Для розв’язання цієї задачі в Excel спочатку створіть дві матриці:  

одну – з початковими даними вартості перевезення одиниці вантажу,  

іншу – для створення оптимального плану перевезень, передбачивши додатково 

комірки для зберігання потужності постачальників і вимоги споживачів. У будь-

яку вільну комірку внесіть функцію для розрахунку сумарної вартості 

перевезень (цільову функцію). Після внесення попередніх даних скористайтесь 

інструментом «Поиск решения» для знаходження оптимальних перевезень від 

постачальників до споживачів. Яка мінімальна вартість перевезень? 

Порядок виконання роботи 

Розв’язання задачі транспортного перевезення 

1. Відкрити вікно MS Excel. Заповнити комірки початковими даними 

вартості перевезення одиниці вантажу (рис. 5.1.1). 

 

Рис. 5 .1.1 – Вихідні дані 
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2. Створити таблицю оптимального плану перевезень. Для цього 

скопіювати таблицю (рис. 5.1.1). Виділити діапазон комірок В11:Е14  

натиснути клавішу «Del». Увести такі формули (рис. 5.1.2). 

 

 

 Рис. 5.1.2  

 

3. Результат обчислення формул дорівнює «0» (рис. 5.1.3). 

 

Рис. 5.1.3  

 

4. Потім потрібно поставити курсор до цільової комірки F17 → відкрити 

меню «Данные» → «Анализ что-если» → «Поиск решения». 

Примітка: для того, щоб вивести опцію «Поиск решения» на «Панель 

инструментов» потрібно натиснути кнопку «Файл» → «Параметры» → 

«Надстройки» → «Пакет анализа» → «Перейти» → ˅ «Поиск решения» → «ОК». 

5. У вікні «Поиск решения» заповнити поля, увести обмеження, як 

наведено на рис. 5.1.4.  

6. Натиснути кнопку «Найти решение».  

7. Округлити результат до цілих чисел, для цього виділити діапазон 

комірок B11:C14 → відкрити контекстне меню → «Формат ячеек» → «Число» 

→ «Числовой» → «Число десятичных знаков» → «0». 
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Рис. 5.1.4  

 

7. Вигляд остаточного результату наведено на рис. 5.1.5. 

 

Рис. 5.1.5 – Результат розв’язання задачі транспортних перевезень 
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Задача 5.2. Постановка задачі. В області є два заводи та три споживачі їх 

продукції – домобудівні комбінати. У таблиці вказані добові обсяги виробництва 

цементу, добові потреби в ньому комбінатів і вартість перевезення 1 т цементу 

від кожного заводу до кожного комбінату. 

Потрібно скласти план добових перевезень цементу для мінімізації 

транспортних витрат. 

Розв’язання задачі 5.2 

Невідомими величинами є обсяги перевезень. 

Нехай xij – обсяг перевезення цементу з i-го заводу на j-й комбінат;  

pij – вартість перевезення 1 т цементу з i-го заводу на j-й комбінат. 

Тоді функція мети – сумарні транспортні витрати: 


 



2

1

3

1i j

ijijxpz . 

Цю функцію потрібно мінімізувати. 

Невідомі в цій задачі мають відповідати таким обмеженням: 

− обсяги перевезень не можуть бути від’ємними, тобто 0ijx ; 

− увесь цемент із заводів має бути вивезений. 

Нехай ja  – обсяг виробництва цементу на i-му заводі. Тоді це обмеження 

виглядає так:  






3

1j

iji xa ; 

− потреби всіх комбінатів у цементі мають бути задоволені. 

Якщо jb  позначити потреби в цементі j-го комбінату, то ця умова може 

бути записана так:  






2

1i

ijj xb . 

Вихідні дані можна розташувати на робочому аркуші, як наведено на  

рис. 5.2.1. 
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Рис. 5.2.1 

 

До комірки С10 увести формулу:  =СУММ(С8:С9). 

До комірки D10 увести формулу:  =СУММ(D8:D9). 

До комірки E10 увести формулу:  =СУММ(E8:E9). 

До комірки F8 увести формулу:  =СУММ(С8:E8). 

До комірки F9 увести формулу:  =СУММ(С9:E9). 

До комірки E12 увести формулу:  =СУММ(С3:E4;C8:E9). 

Результатом уведення формул буде «0». 

 

Рис. 5.2.2 – Вихідні дані для розв’язання задачі про перевезення цементу 

 

Додати вихідні дані → викликати в меню «Данные» → «Анализ что-если" 

→ «Поиск решения» та заповнити діалогове вікно, як наведено на рис. 5.2.3. 

Окрім того, потрібно скористатися кнопкою «Параметры» → установити 

прапорець «Линейная модель». 
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Рис. 5.2.3 – Вихідні дані для вікна «Поиск решения» 

 

Після натискання кнопки «Выполнить» функція «Поиск решения» знайде 

оптимальний план добових перевезень цементу (рис. 5.2.4). 

 

Рис. 5.2.4 – Результат розв’язання задачі 5.2 

 

Зауваження. У розглянутому прикладі задача є збалансованою, тобто 

сумарний обсяг виробленої продукції дорівнює сумарному обсягу потреби в ній. 

Тому в цій моделі не потрібно враховувати витрати, пов’язані зі складуванням  

(у разі перевиробництва) або з недопоставками (у разі дефіциту).  
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В іншому разі в модель потрібно було б увести: 

− у разі перевиробництва: фіктивний комбінат, вартість перевезень 

одиниці продукції в який буде дорівнювати вартості складування, а потреби в 

продукції – обсягам складування надлишків продукції на заводах; 

− у разі дефіциту: фіктивний завод, вартість перевезень з якого буде 

дорівнювати вартості штрафів за недопоставку продукції, а обсяги перевезень – 

обсягам недопоставок продукції. 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення завданням оптимізації. 

2. Перелічіть основні кроки розв’язання задачі оптимізації в Excel. 

3. Що таке цільова функція? Укажіть цільову функцію. 

4. Що таке обмеження? Укажіть обмеження у задачі. 

Література: [5, 7]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Фінансові функції MS Excel 

Мета: уміти використовувати фінансові функції для аналізу вигідності 

інвестицій у бізнес. 

Короткі теоретичні відомості 

Фінансові функції використовують для розв’язування задач планування 

фінансової діяльності, визначення прибутків, аналізу вигідності 

капіталовкладень, кредитно-інвестиційної політики тощо. Інвестицією 

називають вкладання грошей у деякий бізнес на певних умовах. Позика у банку 

називається кредитом, а внесок на рахунок у банк – депозитом. Надходження 

грошей від деякого бізнесу називають рентою.  

Фінансові функції викликають командою «fx → Финансовые»  

(рис. 6.1). 
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Рис. 6.1 

 

Розглянемо основні параметри фінансових функцій та їх скорочені назви: 

− процентна ставка (ПС) виражається у відсотках і може бути добовою, 

місячною, річною тощо; 

− кількість періодів (КП) кожний тривалістю доба, місяць, рік; 

− періодична виплата (ПВ) – сума, яку виплачує клієнт щоперіоду (це 

від’ємне число), або сума, яку отримує клієнт щоперіоду (це додатне число); 

− сума внеску (СВ) – сума інвестиції, капіталовкладення, початкового 

внеску (це від’ємне число або нуль); 

− тип операції (Т) — число 0, якщо виплата здійснюється наприкінці 

кожного періоду, і число 1, якщо на початку. 

Розрізняють кредитну та депозитну процентні ставки. Кредитна ставка є 

вищою за депозитну. Процентна ставка має бути узгоджена з тривалістю 

періоду, наприклад, річна ставка 60 % дорівнює місячній ставці 5 %. У цій роботі 

вважається, що місячна депозитна ставка – 5 %, а кредитна – 6 % (так було у 

2007 р.). Зауважимо, що у 2015 р. ці ставки становили відповідно  

1 %  і  2 %. 
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Порядок виконання роботи 

1. Функція для визначення майбутньої вартості теперішніх інвестицій. 

Функція має вигляд БЗ(ПС; КП; ПВ; СВ; Т). Англійська назва функції FV. 

Якщо параметр має значення «0», то його можна не зазначати. Якщо 

параметр пропускають у середині списку параметрів, то два роздільники  

(у цьому випадку «;») мають бути поряд. 

Задача 6.1. Інвестор укладає в бізнес 2000 грн (чи відкриває на цю суму 

рахунок у банку) на умовах 5 % ставки прибутку щомісяця. Яка вартість 

інвестиції через 36 місяців? 

Розв’язком задачі є така формула: 

=БЗ(5%; 36;; –2000) 

Відповідь: 11583,63 грн. 

Зауваження. У цій роботі вважатимемо, що десяткові числа записуються з 

використанням коми, а не крапки. 

Задача 6.2. Клієнт відкриває рахунок у банку на умовах 5 % ставки 

прибутку щомісяця, кладе на рахунок 2000 грн і планує на початку кожного 

місяця забирати з рахунку 100 грн. Яка сума буде на рахунку через 36 місяців? 

=БЗ(5%; 36; 100; –2000; 1) 

Відповідь: 1520,82 грн. 

Задача 6.3. Умова така сама, але клієнт планує не забирати, а докладати по 

100 грн на початку кожного місяця. 

=БЗ(5%; 36; –100; –2000; 1) 

Відповідь: 21646,45 грн. 

Функція масиву для визначення майбутньої вартості інвестиційного 

капіталу на умовах нарахування різних процентів за певну кількість (до 30) 

періодів має вигляд БЗРАСПИС(капітал; масив процентів), але є не в усіх 

програмах. Англійська назва функції FVSHEDULE. 

Задача 6.4. Фірма інвестує 2000 грн протягом шести місяців за умови 

таких щомісячних процентних ставок: 7 %, 6 %, 5 %, 4 %, 4 %, 4 %. Яка вартість 

інвестиції через шість місяців? 
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=БЗРАСПИС(2000; {0,07; 0,06; 0,05; 0,04; 0,04; 0,04}) 

Відповідь: одночасне натиснення комбінації клавіш «Ctrl+Shift+Enter» 

надає 2679,22 грн. Такий бізнес невигідний. Ліпше покласти 2000 грн у банк під 

5 % на 6 місяців і, нічого не роблячи, отримати =Б3(5%;6;;–2000) = 2 680,19 грн. 

2. Функції для визначення виплат для погашення позики. 

Терміни та їхні скорочені назви: 

− номер періоду (НП); 

− сума позики (СП); 

− кінцеве значення позики (КЗ). 

Функція ППЛАТ (англ. РМТ) призначена для визначення суми 

періодичних виплат для погашення боргу та має вигляд  

= ППЛАТ(ПС; КП; СП; КЗ; Т). 

Така виплата складається з двох частин, які обчислюють за допомогою 

двох функцій ПЛПРОЦ і ОСНПЛАТ (англ. ІРМТ і РРМТ), а саме: 

− виплата за процентами = ПЛПРОЦ(ПС; НП; КП; СП; КЗ;Т); 

− основна виплата = ОСНПЛАТ(ПС; НП; КП; СП; КЗ; Т). 

Виплата за процентами щоперіоду зменшується, а основна виплата 

щоперіоду зростає, їхня сума постійна та дорівнює ППЛАТ.  

Задача 6.5. Бізнесмен взяв у банку кредит на суму 2000 грн терміном на  

12 місяців за умови щомісячного погашення позики та місячної ставки кредиту  

6 %. Визначити величину щомісячних виплат і її складові наприкінці першого 

місяця. 

= ППЛАТ(6%; 12; 2000) 

Відповідь: –238,55 грн. 

= ПЛПРОЦ(6%; 1; 12; 2000) 

Відповідь: –120,00 грн. 

= ОСНПЛАТ(6% ; 1; 12; 2000) 

Відповідь: –118,55 грн. 
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Задача 6.6. Побудувати таблицю значень двох складових ПЛПРОЦ і 

ОСНПЛАТ щомісячних виплат наприкінці кожного місяця за кредит  

(2000 грн, 6 %) протягом року. Розв’яжіть задачу самостійно. 

Розглянемо функцію КПЕР (англ. – NРЕR), яка обчислює кількість 

періодів, потрібних для погашення суми позики, наданої під деяку процентну 

ставку за умови заздалегідь заданої суми періодичних виплат:  

= КПЕР(ПС; ПВ; СП; КЗ; Т). 

Задача 6.7 Позику 2000 грн. беруть за умови повертання наприкінці 

кожного місяця 200 грн і процентної ставки 6 %. Скільки місяців потрібно для 

повертання позики? 

= КПЕР(6 %; –200; 2000) 

Відповідь: 15,73 місяця. 

Функція = НОРМА(КП; ПВ; СП; КЗ; Т; початкове наближення) визначає 

вигідність надання позики, тобто реальну процентну ставку від надання позики 

на певну суму за умови фіксованих періодичних виплат протягом деякої 

кількості періодів. Потрібно задати деяке початкове наближення до шуканої 

процентної ставки, наприклад 0,1 (10 %) (англ. – RАТЕ, у російській версії MS 

Office – СТАВКА).  

Задача 6.8. Бізнесмен звертається до банку за позикою (кредитом) на суму 

2000 грн на 12 місяців за умови періодичних виплат 200 грн наприкінці кожного 

місяця протягом року. Визначити процентну ставку позики. 

= НОРМА(12; –200; 2000; 0; 0; 0,1) 

Відповідь: 3 %. Така позика для банку є невигідною, якщо місячна 

депозитна процентна ставка, наприклад, 5 %. Банк позики не надасть. 

3. Функції для визначення теперішньої вартості майбутніх інвестицій. 

Розглянемо функції для визначення вигідності інвестицій (капіталовкладень) у 

деякий бізнес. 

Депозитна процентна ставка (ДПС) — це ставка, яку банк виплачує за 

вклади клієнтів. 
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Функція = ПЗ(ДПС; КП; рента за один період; рента в кінці терміну; Т) 

обчислює сьогоднішню вартість низки майбутніх надходжень (ренти) від 

бізнесу (англ. РV, у рос. MS Office – ПС). 

Для обчислення сьогоднішньої вартості майбутньої ренти 

використовується принцип дисконтування – приведення суми ренти (доходу) за 

деякий термін до її вартості в цей момент часу. Суттєво враховується депозитна 

процентна ставка, оскільки вважається, що вже перше надходження є депозитом 

у банку. 

Дисконтування надає відповідь на запитання: чи варто вкладати гроші в 

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

Задача 6.9. Нехай для ведення деякого бізнесу потрібно вкласти сьогодні 

3500 грн, а бізнес протягом п’яти місяців даватиме по 1000 грн доходу (ренти) 

наприкінці місяця. Депозитна ставка банку 5 %. Чи варто займатися цим 

бізнесом? 

= ПЗ(5 %; 5; 1000) 

Відповідь: вартість бізнесу (гранично допустима інвестиція) –  

4329 грн. Оскільки цю суму потрібно вкладати, число отримаємо від’ємне. 

Бізнес вигідний, тому що для його ведення потрібно лише 3500 грн. Якби 

потрібно було більше, ніж 4329 грн., то такий бізнес був би збитковим. 

Задача 6.10. Умова така ж, що й у задачі 6.9, але ренту (дохід) 4500 грн 

планується отримати наприкінці терміну. Чи вигідний такий бізнес? 

= ПЗ(5 %; 5;; 4500) 

Відповідь: сьогоднішня вартість ренти 3525 грн (отримаємо від’ємне 

число). Такий бізнес вигідним уважати не можна. Причина – немає змоги 

реінвестувати ренту. 

Розглянемо функцію = НПЗ(ДПС; рента1; рента2; ...), яка обчислює 

сьогоднішню вартість різних рент, що надходять наприкінці рівномірних 

періодів (англ. – NРV, у рос. MS Office – ЧПС). 
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Задача 6.11. У бізнес потрібно вкласти сьогодні 25000 грн. Наприкінці 

першого місяця потрібно вкласти ще 2000 грн, а наступні п’ять місяців бізнес 

приноситиме такі доходи: 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 грн. Чи вигідний цей 

бізнес? 

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

Відповідь: вартість бізнесу 22433 грн. Оскільки затрати 25000 грн більші 

за вартість бізнесу, то такий бізнес невигідний. 

Задача 6.12. Ви маєте сьогодні вкласти у бізнес 25000 грн і будете вести 

його протягом п’яти місяців. Методом проб побудувати фінансову модель 

вигідного бізнесу. 

Нехай очікуваний дохід щомісяця відповідно такий: 5000, 6000, 7000, 8000, 

9000 – усього 35000. Оцінимо вартість цих рент: 

= НПЗ(5 %; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000) 

Відповідь: 2984 грн. Вартість рент є більшою за інвестицію (25000), тому 

такий бізнес вигідний. 

4. Функції користувача. Створення модуля.  

Користувач може побудувати власні фінансові чи інші функції та 

використовувати їх як стандартні. 

Задача 6.13. Побудувати функцію для визначення суми у гривнях, яку 

потрібно заплатити за деяку валюту згідно з поточним курсом. 

Function Гривні(Валюта, Курс)  

Гривні = Валюта * Курс 

End Function 

Покажемо, як користуватися такою функцією. Нехай потрібно купити  

20 доларів по 27,15 грн за долар: 

= Гривні(20; 27,15) 

Відповідь: 543,00 грн потрібно заплатити в касу. 

Для створення власної функції потрібно виконати команди «Сервис → 

Макрос → Редактор Visual Basic → Вставити → Модуль». Увести текст функції 

у вікно модуля, що відкриється, закрити вікно модуля і вікно редактора. 
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Контрольні питання 

1. Яке призначення функції БЗ? 

2. Яке призначення функції БЗРАСПИС? 

3. Яке призначення функції ППЛАТ? 

4. Яке призначення функції ПЛПРОЦ? 

5. Яке призначення функції ОСНПЛАТ? 

6. Яке призначення функції КПЕР? 

7. Яке призначення функції НОРМА? 

8. Яке призначення функції ПЗ? 

9. Яке призначення функції НПЗ? 
 

10. Яке призначення функції Гривні? 

11. Як створити функцію користувача? 

12. Які функції використовують для обчислення теперішньої вартості 

майбутніх інвестицій? 

13. Які функції використовують для обчислення майбутньої вартості 

теперішніх інвестицій? 

14. Що означає принцип дисконтування?  

15. Що таке рента й інвестиція, кредит і депозит? 

16. Клієнт відкриває рахунок у банку, кладе 3000 грн на 0,5 % і 

докладатиме наприкінці кожного місяця 200 грн. Яка сума буде на рахунку через 

12 місяців? 

17. Чи вигідно 5000 грн інвестувати в бізнес на три місяці, якщо 

пропонуються ставки доходу 7, 5 і 4 %? 

18. Підприємець бере позику 5000 грн. у банку під 6 % місячних терміном 

на 6 місяців. Визначте щомісячну виплату та її складові у першому і другому 

місяцях. 

19. Який термін потрібний, щоб повернути банку кредит 3000 грн., взятий 

під 6 % за умови повертання наприкінці кожного місяця 500 грн? 

20. Деякий бізнес приноситиме щомісяця дохід (ренту) 500 грн протягом 

шести місяців. Яка сьогоднішня вартість ренти? 
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21. Побудуйте функцію користувача = Сантиметр(дюйми), яка переводить 

дюйми в сантиметри, ураховуючи, що 1 дюйм = 2,54 см. 

Література: [2, 5, 7]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Організація введення/виведення даних у VBA. Програмування 

алгоритмів, що розгалужуються 

Мета: вивчення редактора Visual Basic. Отримання практичних навичок 

під час роботи з різними типами даних, уведення даних і виведення результатів 

обчислень. 

Короткі теоретичні відомості 

Основним елементом під програмування на VBA є процедура (командні 

макроси), яка є блоком коду в модулі та на яку можна посилатися як на єдиний 

об’єкт. Вихідним матеріалом програми на VBA є текст (програмний код) 

програми. Особливістю мови VBA є те, що вона використовує процедури і 

функції конкретного додатка Windows. 

У VBА весь програмний код знаходиться усередині процедури 

(підпрограми). Загальна структура опису програми на VBA:  

Sub  <І’мя_процедури>( )                                                          ’початок процедури 

Const <ім’я_константи> As <тип> = <значення>             ’розділ констант  

Dim  <ім’я_змінної> As  <тип> ...                                      ’розділ змінних 

 ’розділ операторів 

<ім’я_змінної = InputBox("Уведіть ім’я_змінної:" ))>     ’уведення змінних 

<оператори обчислень> 

MsgBox "..."                                                                    ’виведення результату  

End  Sub                                                                                   ’кінець процедури 

Програма, яка написана на VBA, оперує деякими даними. Кожен елемент 

даних у програмі є або константою, або змінною. Для кожної константи або 

змінної задається тип. 
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Оператори VBA 

Оператор Dim використовують для оголошення змінних, що типізуються. 

Для оголошення змінної та її типу за допомогою оператора Dim додайте ключове 

слово As перед ім’ям змінної, а потім уведіть ім’я типу даних для цієї змінної. 

Оператор InputBox відображає вікно для уведення змінної. 

Для запису алгоритмів, що розгалужуються, використовують оператор  

If (якщо). Умовний оператор If дозволяє змінити порядок виконання команд 

залежно від деякої логічної умови, тобто він здійснює галуження 

обчислювального процесу. За декількох умов буде один єдиний результат, тільки 

той, за якого умова істинна (True). 

Оператор If може бути повним (наявні обидві гілки) або неповним (Else-

гілки немає, за помилкової (False) умови нічого не робиться).  

За правилами кожна з гілок може містити одного виконуваного оператора 

(<оператор_...>) або декілька, об’єднаних у складений (<оператори_...>). 

Форми запису умовного оператора If (синтаксис): 

If  <умова_1> Then               або 

<оператори_1> 

ElseIf  <умова_2> Then 

<оператори_2> 

... 

Else 

<оператори_n> 

End If 

If  <умова_1>  Then 

<оператор_1> 

ElseIf  <умова_2>  Then 

<оператор_2> 

... 

Else:  <оператор_n> 

End If 

Приклад 7.1. Розробити блок-схему алгоритму (рис. 7.1) і скласти 

програмний код виразу залежно від умови:  
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Рис. 7.1 − Блок-схема алгоритму  

розгалуженої структури 

’Програмний код до прикладу 7.1 

 

Sub Lb7VX()       ’початок 

’оголошення змінних 

Dim x As Integer  ’тип: ціле 

Dim y As Integer 

Dim Z As Single  ’тип: дійсне 

’Уведення x і у: 

x = Val(InputBox("уведіть x: ")) 

’розв’язання: 

If  x > 0 Then    ’якщо x>0 тоді 

   Z = (x + y) ^ 2 – Sqr(Abs(x – y)) 

ElseIf  0< x < 1 Then 

   Z = x ^ (1/3) + Log(x) 

Else 

   Z = Exp(x) + Tan(x) 

End If 

’виведення результату на екран 

MsgBox "при x = "  &  Str(x)  &  _ 

Chr (13)  &  " Z ="  & _  

Format(Z, "00.00") 

End Sub                    ’кiнець 

Результат розв’язання задачі:   

 

 

Порядок виконання роботи 

1. Відкрити вікно MS Excel. 

2. Відкрити редактор Visual Basic: [Alt + F11]. 

3. Уважно вивчити приклади розв’язання задач. 

4. Розробити блок-схему алгоритму до задачі 7.1 і скласти програмний код 

виразу залежно від умови відповідно до свого варіанта (табл. 7.1). 

0 < x < 1 

+ 

+ 

Початок 

x, y 

x > 1 
Z = x^2–Sqr(Abs(x–y)) 

Z = x^(1/3)+Log(x) 

Z=Exp(x)+Tan(x) 

Кінець 

Z 
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5. Розробити блок-схему алгоритму до задачі 7.2 і скласти логічний вираз 

для визначення координат точок (x, y), які потрапляють у заштриховану ділянку  

відповідно до свого варіанта (табл. 7.2). 

6. Результат вивести на екран за допомогою оператора MsgBox. 

7. Скласти звіт і захистити роботу. 

Таблиця 7.1 − Програмування алгоритмів розгалуженої структури 

(варіанти до задачі)  

1. 
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Контрольні питання 

1. Призначення і можливості VBA. 

2. Як відкрити редактор Visual Basic? 

3. Перелічіть елементи вікна редактора Visual Basic. 

4. Як здійснюється запуск програми на виконання? 

5. Який символ використовують у блок-схемах алгоритмів, щоб показати 

вибір умови? 

6. Які три форми запису умовного оператора? 

7. Призначення оператора Dim. 

8. Пріоритети виконання операцій під час обчисленні складних виразів. 

Література: [1, 3, 7]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Програмування циклічних алгоритмів 

Мета: набути практичних навичок розробки програм з використанням 

операторів циклу For–To–Next, Do–While, Do–Until. 

Короткі теоретичні відомості 

Цикл – це вид структури, що управляє, який багато разів повторює задану 

послідовність операторів з різними значеннями змінних. Оператори запису 

циклів є структурними, оскільки до їх склад входять інші оператори.  

Якщо перед виконанням циклу відомо, скільки разів має повторити 

циклічна частка програми, то це цикл з явно заданим числом повторень, 

використовується оператор For–To–Next. 

Приклад 8.1. Скласти алгоритм у вигляді блок-схеми та розробити 

програму для обчислення виразу: 

532
5

1

coscoscoscoscos x...xxxixS

i




. 

Згідно з блок-схемою (рис. 8.1) і за допомогою таблиці функцій складемо 

програмний код. 
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Рис. 8.1  Блок-схема алгоритму 

до прикладу 8.1 

’Програмний код до прикладу 8.1 

Sub Lb10VX () 

Const n=5 As Byte 

Dim i As Byte, n As Byte, x As Single 

Dim S As Single 

n = Val(InputBox("Введіть x = 20: ")) 

S = 0        ’початкове значення суми 

For i = 1 To n 

S = S + Exp(i+Ln(Cos(x))) 

Next i 

MsgBox "S=" & Str(S) 

End Sub 

Результат виконання коду: 

 

  

 

Таблиця 8.1 − Програмування циклічних алгоритмів з явно заданим числом 

повторень (варіанти задачі) 

Обчислити вираз, використовуючи оператор циклу  For… To… Next 

1. 
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  6. 2...22 s  

7.    ...40cos39cos...2cos1cos y  8. 9996...63 y

 

9. Знайти суму непарних чисел від 0 до 20 10. 
Знайти суму парних чисел 

від 10 до 30 

Початок 

x 

S = 0 

S = S+Exp(i*Ln(Cos(x))) 

i = 1, n 

Кінець 

S = 
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Якщо заздалегідь невідоме число повторень циклу та кількість повторень 

залежить від умови, використовують цикл Do–Loop. 

Залежно від позиції умови розрізняють два варіанти циклу Do–Loop: 

− цикл, керований на початку або цикл з попередньою умовою; 

− цикл, керований в кінці або цикл з подальшою умовою. 

У VBA існує дві форми запису оператора циклу з попередньою умовою. 

Синтаксис: 

1) оператори циклу виконуються, поки логічний вираз дорівнює True: 

Do  While  <логічний вираз>     ’True 

     <оператори циклічної частки програмного коду> 

Loop 

2) оператори циклу виконуються, поки логічний вираз дорівнює False,  

Do Until <логічний вираз>       ’False 

   <оператори циклічної частки програмного коду> 

Loop 

Де Do (виконати), While (поки) і Loop (петля) – службові слова; <логічний 

вираз> – вираз булевого типу. 

Виконання оператора 1 форми запису (Do While… Loop)   починається з 

перевірки істинності логічного виразу. Якщо він має значення True (істина), то 

виконується циклічна частка програми. Потім виконання оператора циклу 

повторюється, доки логічний вираз стане False (хибність), тоді управління 

передається операторові, наступному за оператором циклу.  

Якщо логічний вираз помилковий за першого входу у цикл, то циклічна 

частка програми не виконується жодного разу. 

Виконання циклу 2 форми запису (Do Until… Loop)  також починається з 

перевірки логічного виразу. Тільки навпаки, поки він має значення False, то 

виконується циклічна частка програми. Потім виконання оператора циклу 

повторюється, доки логічний вираз стане True, тоді управління передається 

операторові, наступному за оператором циклу. 
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Цикл з подальшою умовою використовують, якщо коли заздалегідь 

невідоме число повторень циклу. Цикл виконується мінімум один раз, незалежно 

від того, виконана умова чи ні, так як перевірка логічного виразу відбувається в 

кінці циклічної частини програми. 

У VBA існує дві форми запису циклу з перевіркою логічного виразу в кінці 

циклічної частини програми (цикл з подальшою умовою). Синтаксис:  

1) оператори циклу виконуються, поки логічний вираз дорівнює True: 

Do  

<оператори циклічної частки програмного коду> 

Loop While <логічний вираз>   ’True 

2) оператори циклу виконуються, поки логічний вираз дорівнює False: 

Do 

<оператори циклічної частки програмного коду> 

Loop Until <логічний вираз>   ’False 

 

Приклад 8.2. Скласти блок-схему та програмний код обчислення функції  













 


|x-|

e(x)a
y

13

sin
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де  xkxn,x    і змінюється з кроком dx. 

Результат  при  xn = 2,  xk = 10,  dx = 4. 
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Рис. 8.2  Блок-схема циклу  

Do While <умова>... Loop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.3  Блок-схема циклу  

Do Until <умова>... Loop 

’Програмний код циклу Do While...  

Sub Do_While ()  ’початок процедури 

Const а As Integer = 3 

Dim x As Single, xn As Single 

Dim xk As Single, dx As Single 

Dim y As Single 

xn=Val(InputBox("Уведіть xn: ")) 

xk = Val(InputBox("Уведіть xk: ")) 

dx = Val(InputBox("Уведіть крок dx:")) 

x = xn               ’початкове значення x 

Do While  x <= xk  ’умова True 

y =Log((a*Sin(x) + Exp(Sqr(3))) / _ 

Abs(3*x-1)) 

S = S & Chr(13) & Str(x) & Chr(9) & _ 

Format(y, "##.###") 

x = x + dx                 ’до x додати крок dx 

Loop                         ’петля 

MsgBox "x:" & Chr(9) & "y= " & S 

End Sub                    ’кінець 

’Програмний код циклу Do Until... 

Sub Do_Until()            ’початок процедури 

Const а As Integer = 3 

Dim x As Single, xn As Single 

Dim xk As Single, dx As Single 

Dim y As Single 

xn=Val(InputBox("Уведіть xn:")) 

xk = Val(InputBox("Уведіть xk:")) 

dx = Val(InputBox("Уведіть крок dx:")) 

x = xn                  ’початкове значення x 

Do Until  x > xk  ’робити поки умова False 

y =Log((a*Sin(x) + Exp(Sqr(3))) / _ 

Abs(3*x-1)) 

S = S & Chr(13) & Str(x) & Chr(9) & _ 

Format(y, "##.###") 

x = x + dx                 ’до x додати крок dx 

Loop                         ’петля 

MsgBox  "x:"  &  Chr(9)  &  "y= "  &  S 

End Sub                   ’кінець 

Початок 

xn, xk, dx 

x = xn 

y = … 

x = x + dx 

x > xk 

Кінець y = 

Початок 

xn, xk, dx 

x = xn 

y = … 

x = x + dx 

x  xk 

Кінець y = 



 41 

Таблиця 8.2 − Програмування алгоритмів з перевіркою умови на початку 

циклу (варіанти задачі) 

 

Обчислити таблицю значень функції, використовуючи оператор циклу 

Do While… Loop і Do Until… Loop. Результати вивести у вигляді таблиці. 
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   bxbxaxy  /ln 2 , де  xkxnx ,  і змінюється з кроком 

n
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 , 

n − кількість розбиття інтервалу  xn,xk  

 

Порядок виконання роботи 

1. Уважно вивчити короткі теоретичні відомості та приклади 8.1 і 8.2. 

2. Відкрити вікно додатка MS Windows: MS Excel. 

3. Відкрити вікно редактора Visual Basic: [Alt + F11]. 

4. Розв’язати задачі відповідно до свого варіанта (табл. 8.1 і 8.2). 
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5. Письмово відповісти на контрольні питання. 

6. Скласти звіт. 

Контрольні питання 

1. У яких випадках використовують цикли For? 

2. Опишіть синтаксис циклу For–Next. 

3. Які типи іменованих констант використовують у програмах? 

4. Як виконати перетворення рядкових типів даних на числові? 

5. Як виконати перетворення числових типів даних на рядкові? 

6. Як перервати виконання процедури? 

7. Опишіть дві форми запису циклу з перевіркою логічного виразу на 

початку циклу. 

8. Опишіть дві форми запису циклу з перевіркою логічного виразу в кінці 

циклу. 

Література: [1, 3, 7]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформатика» 

складається з восьми робіт, які спрямовані на перевірку знань студентів з теорії 

та практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для усіх 

студентів. За вісім робіт студент може отримати 24 бали.  

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 3 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі запитання.  

− 2 бали виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав 

звіт, але не захистив його; 

− у решті випадків виставляється 0 балів. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

ЗВІТ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАТИКА» 

 

 

 

 

 

Виконав студент групи ________ 

ПІБ студента 

Перевірив посада, ПІБ викладача 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 201_ 



 45 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 − Функції VBA 

Функція Дія 

Abs(x) Повертає абсолютне значення x:  x  

Atn(x) Повертає арктангенс x у радіанах:  arctgx  

Cos(x) Повертає косинус кута x у радіанах:  cosx 

Exp(x) Повертає константу е до степеня x:  e
x
 

Log(x) Повертає натуральний логарифм x:  lnx 

Sgn(x) Повертає  –1, якщо x < 0; 0, якщо x = 0; +1, якщо x > 0  

Rnd(x) 

Генерує випадкове число між 0 і 1, аргумент є 

необов’язковим. Використовується тільки після 

ініціалізації генератора випадкових чисел (оператор 

Randomize) 

Sin(x) Повертає синус кута x у радіанах:  sinx 

Sqr(x) Квадратний корінь із x:  x  

Str(x) Перетворить числове значення на рядок 

Tan(x) Повертає тангенс кута x у радіанах: tgx 

Val(x) Перетворить рядок на числове значення x 

Int(x) 
Повертає цілу частину x. Не округляє число, а 

відкидає дробову частину:  Int(7.5) = 7 

Fix(x) 
Повертає закругленого значення числа відсіканням 

дробової частини:  Fix(7.5) = 8  

Таблиця Б.2 − Перетворення математичних функцій на VBA 

x^n Повертає x до степеня n:  x
n
 

)(

)(

aLog

xLog
 Повертає логарифм x за підставою а:  xalg  

)(

1

xTan
=

x

x

sin

cos
 Повертає  котангенс x:  сtgx 

21 x

x
Atn


 Повертає арксинус x:  arcsinx 

212 x

x
Atn





 Повертає арккосинус x:  arccosx 

2

)()( xExpxExp 
 Повертає гіперболічний синус x:  

2

xx ee
shx


  

2

)()( xExpxExp 
 Повертає гіперболічний косинус x:  

2

xx ee
сhx


  

де x − означає будь-який числовий вираз. Усі аргументи є обов’язковими 
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Додаток В 

Теми рефератів 

 

1. Системи числення, використовувані в комп’ютері. Перетворення 

двійкових, десяткових і шістнадцяткових чисел. 

2. Кодування символів. Таблиці ASCII та ANSI. 

3. Принципи компонування персональних комп’ютерів. 

4. Материнська плата.  

5. Найважливіші характеристики процесорів. 

6. Внутрішня пам’ять. Зовнішня пам’ять. Логічна організація пам’яті. Кеш-

пам’ять, варіанти кеш-пам’яті. 

7. Шина. Які компоненти складають архітектуру шини? Види шин. 

8. Характеристики магнітних дисків.  

9. Типи антивірусних програм. Методи захисту від комп’ютерних вірусів. 

10. Архівація та розархівування файлів програмами ARJ, RAR. 

11. Мережні операційні системи фірми Microsoft. 

12. Організація комп’ютерів у мережу. 

13. Підключення до мережі Internet. Призначення браузера Internet 

Explorer. 

14. Призначення й архітектурні особливості операційних систем.  

15. Фази завантаження операційної системи Windows. 

16. Основні вузли дисковода оптичних дисків та принцип їх роботи. 

17. Основні характеристики дисководів на жорстких дисках. 

18. Ієрархічна структура каталогів на магнітних дисках. 

19. Імена файлів і стандартні угоди за завданням їх типів. 

20. Маски в іменах файлів. Пошук файлів за маскою. 

21. Файлові системи Windows, FAT32, NTFS. 

22. Види інтерфейсу користувача, уживані в операційних системах. 

23. Команди конфігурації операційної системи. 

24. Програмне забезпечення базового рівня.  
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25. Програмне забезпечення системного рівня, драйвери. 

26. Прикладне програмне забезпечення. 

27. Програма форматування дисків. 

28. Поняття вікна в ОС Windows, типи вікон. 

29. Захист інформації. Призначення Брандмауэра Windows. 

30. Поняття й функції операційної системи. 

31. Операції з об’єктами файлової системи. 

32. Службові програми. 

33. Поняття вікна Windows. Типи вікон. Основні елементи вікна програми.  

34. Панель керування Windows. 

35. Файлові менеджери. 

36. Інтерфейс програми Word. 

37. Робота з документами, шаблони. 

38. Форматування тексту, символів, списків. 

39. Колонки, буквиця, виноски, обробка і нумерація виносок. 

40. Пошук і заміна фрагментів тексту. 

41. Перевірка правопису слів і підбір синонімів. 

42. Таблиці: створення таблиць, робота з елементами таблиці. 

43. Перевірка орфографії в текстовому редакторові Word. 

44. Робота зі стилями. Убудовані стилі документа. Створення й 

модифікація стилів. 

45. Основні поняття електронних таблиць. 

46. Елементи вікна книги, їх призначення. 

47. Уведення, редагування та опрацювання даних. 

48. Робота з клітинками таблиці, форматування клітинок. 

49. Обчислення в електронних таблицях. 

50. Копіювання вмісту клітинок. Використання маркера заповнення. 

51. Форматування чисельних даних. 
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52. Основні правила складання формул і особливості виклику вбудованих 

математичних функцій.  

53. Типи посилань, які використовують в Excel, відмінності між ними. 

54. Використання імен у формулах. 

55. Сумісне використання робочих книг. 

56. Використання електронних таблиць як бази даних. Фільтрація даних. 

57. Бази даних в Excel: використання команди Підсумки. 

58. Побудова звідної таблиці. Побудова звідної діаграми. 

59. Призначення макросів. Створення, редагування макросів. 

60. Засоби аналізу даних: «Подбор параметра». «Поиск решения». 

61. Організація введення та виведення даних у VBA. Програмування 

лінійних алгоритмів. 

62. Програмування алгоритмів розгалуженої структури з використанням 

умовного оператора. 

63. Програмування алгоритмів розгалуженої структури з використанням 

оператора вибору. 

64. Програмування циклічних алгоритмів з явно заданим числом 

повторень. 

65. Програмування алгоритмів з перевіркою умови на початку циклу.  

66. Програмування алгоритмів з перевіркою умови у кінці циклу.  

67. Програмування  алгоритмів  обробки одновимірних масивів.  

68. Програмування  алгоритмів  обробки двовимірних масивів.  

69. Програмування алгоритмів із використанням функцій користувача. 

70. Програмування алгоритмів із використанням процедур користувача. 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Інформатика» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальностей: 071 – «Облік і оподаткування», 075 – «Маркетинг» освітнього 

ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

 

 

Укладач старш. викл. Т. В. Горлова 

Відповідальний за випуск заступник зав. кафедри ІУС І. Г. Оксанич 
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