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ВСТУП 

 

Розвиток комп’ютерних технологій зумовив масове використання 

обчислювальної техніки та інформаційних технологій у різноманітних сферах 

сучасного життя. Масштаби проникнення комп’ютерних засобів в 

інфраструктуру підприємств і організацій збільшуються і відчутніше 

впливають на всі процеси, які там відбуваються – технологічні, економічні та 

інформаційні. 

Тому необхідно, щоб майбутні фахівці були достатньою мірою 

ознайомлені з розвитком інформаційних технологій та їх впливом на 

суспільство, економіку, промисловість і бізнес. Виходячи з цього, 

першочерговим завданням під час викладання навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи та технології» є якісна підготовка фахівця з 

ґрунтовними професійними знаннями, здатного оперативно та чітко 

розв’язувати завдання, пов’язані з комп’ютеризацією управління та економіки. 

Головна мета виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи і технології» – підготовка фахівця, який добре володіє 

теоретичними знаннями та практичними навичками щодо розв’язання 

різноманітних завдань у галузі менеджменту, економіки, бухгалтерського 

обліку та фінансів за допомогою комп’ютерної техніки; уміє користуватися 

сучасними редакторами Word та Excel. Текстовий редактор Word і табличний 

процесор Excel є складовими пакета Microsoft Office – найпопулярнішого у 

світі прикладного пакета для бізнесу, розробленого лідером ринку програмного 

забезпечення – компанією Microsoft. 

Текстовий редактор Word використовується для створення документів 

будь-якого виду: чи то проста записка, рекламний чи інформаційний буклет або 

наукова робота. Він допомагає формувати документи відразу після запуску 

програми.  

У табличному процесорі Excel за допомогою електронних таблиць 

розв’язуються важливі завдання в галузі менеджменту, фінансів, економіки та 
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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. У загальній програмі 

комп’ютерної підготовки бакалаврів лабораторні роботи становлять не менше 

75–80 % навчального часу. 

Набір запропонованих завдань сприятиме закріпленню отриманих 

студентами теоретичних знань і практичному розв’язанню ними завдань, 

пов’язаних із комп’ютеризацією бізнесу. 

Основною метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні 

системи та технології» є формування у майбутніх фахівців знань і навичок 

щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального 

використання, а також практичних навичок ефективного використання нових 

інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в 

організації. 

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні 

системи та технології» є теоретична та практична підготовка студентів з таких 

питань: 

– сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні сучасними 

організаціями; 

– сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій; 

– методологія розроблення інформаційних систем, визначення їх якості та 

ефективності; 

– основні засади управління інформаційними ресурсами і технологіями; 

– стратегічна та оперативна спрямованість інформаційних технологій у 

бізнесі; 

– формування інформаційної структури на підприємстві; 
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– використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у 

бізнесі; 

– типологія управлінських інформаційних систем; 

– розвиток і запровадження в організації систем підтримки прийняття 

рішень; 

– визначення основних характеристик експертних систем; 

– використання технологій штучного інтелекту в управлінні організаціями; 

– використання Інтернету в управлінській діяльності керівних кадрів; 

– застосування електронної комерції у практичній діяльності організації; 

– здійснення електронних платежів та забезпечення їх безпеки; 

а також практична підготовка та вміння: 

– працювати в конкретних автоматизованих інформаційних системах, що 

використовуються в сучасних організаціях; 

– приймати управлінські рішення на підставі інформації, отриманої за 

допомогою автоматизованої інформаційної системи. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторні заняття з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і 

технології» 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 та технології». 

Лабораторне заняття організовується згідно з «Положенням про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим 

Міністерством освіти і науки України, і містить 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 навчальної дисципліни «Інформаційні системи та 

технології» 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. 

4. Здача звіту з виконаної лабораторної роботи викладачеві та захист 

лабораторної роботи. Для успішного захисту лабораторної роботи студент 
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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. Текстовий процесор Microsoft Word. Способи введення та 

редагування тексту 

Мета: у ході виконання лабораторної роботи необхідно навчитися 

користуватися можливостями текстового процесора MS Word, встановлювати 

параметри роботи програми, створювати найпростіші текстові документи, 

редагувати їх, зберігати для повторного використання та завантажувати в 

наступному сеансі. 

Короткі теоретичні відомості 

Завантаження текстового процесора MS Word може бути виконано 

декількома способами, наприклад: 

1) з Головного меню системи: Пуск→Программы→ MS Word; 

2) клацнувши на значку текстового процесора MS Word, розташованому 

на панелі MS Office, якщо вона активна; 

3) клацнувши на піктограмі текстового процесора MS Word на панелі 

Швидкого запуску; 

4) відкривши будь-який файл, створений текстовим процесором MS 

Word; 

5) відкривши контекстне меню робочої області папки чи Робочого столу 

і вибираючи з нього команду Создать→Документ MS Word. 

Важливі параметри встановлюють у діалоговому вікні Параметри, яке 

викликається з меню Сервіс. Це діалогове вікно містить багато вкладок, 
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активуйте їх і уважно вивчіть, які параметри встановлюються на їх вкладках за 

допомогою перемикачів та вікон списків і що вони означають. 

Автозаміна – це спеціально створений текст, що має умовне позначення 

(псевдонім) для полегшення багаторазового введення повторюваних фраз, 

виразів, довгих речень. 

Етапи створення елемента Автозаміна: 

– введіть текст, який необхідно зробити елементом Автозаміни; 

– виділіть підготовлений текст; 

– далі меню Вставка→Автотекст→перейти на вкладку Автозамена. 

З’явиться діалогове вікно, .в якому текстовий курсор знаходиться в полі 

Заменить; 

– ввести в це поле (коротку сукупність символів, без пропусків); 

– натиснути кнопку Добавить в діалоговому вікні. Текст буде додано до 

списку автозаміни; 

– переконайтесь у тому, що у віконці індикаторного перемикача Заменять 

при вводе встановлений прапорець; встановіть його, якщо він не встановлений 

(рис. 1). 

Перші два кроки цього алгоритму можна не виконувати, а ввести елемент 

автозаміни в поле на: цього діалогового вікна. Щоб використати елемент 

автозаміни, потрібно ввести у текст псевдонім і натиснути клавішу Пробіл. 

Псевдонім буде замінено відповідним текстом. 

 

Рисунок 1 – Вкладка Автозамена діалогового вікна Автотекст 
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Порядок виконання лабораторної роботи 

Завдання 1 

Створіть у своїй папці з ім’ям MS Word файл – документ MS Word, 

застосовуючи описаний спосіб 5: 

– змініть назву створеного файла – замість назви, отриманої «за 

замовчуванням», введіть Лабораторна_№1; 

– відкрийте створений файл. 

Завдання 2 

Задайте параметри сторінки: 

– встановіть всі чотири поля (верхнє, нижнє, ліве та праве) по 2 см; 

– встановіть розмір сторінки форматом А4 210 х 297 мм та її орієнтацію 

– книжкову. 

Завдання 3 

Змініть шрифт та його розмір: 

– користуючись панеллю Форматирование, встановіть шрифт Courier 

New Cyr; 

– встановіть розмір шрифту 15. Введіть це число у віконце розміру 

шрифту панелі Форматирование і натисніть клавішу Enter; 

– кнопки Жирний, Курсив та Підкреслений шрифт повинні бути 

ненатиснуті. 

Завдання 4 

Задайте спосіб вирівнювання тексту По ширине. Застосовуйте комбінації 

клавіш для вирівнювання виділених абзаців тексту. 

Завдання 5 

Перевірте, чи встановлено режим перевірки орфографії. Встановіть 

українську мову перевірки. 

Завдання 6 

Задайте час автозбереження документа – 10 хв. 

Завдання 7 

Задайте режим перенесення слів, укажіть ширину зони переносу 0,5 см. 
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Завдання 8 

Задайте абзацний відступ 1,5 см за допомогою лінійки. 

Завдання 9 

Збережіть документ у своїй папці MS Word. 

Завдання 10 

Створіть елемент автотексту, що містить назву навчального закладу – 

КрНУ 

Завдання 11 

Створіть елемент автозаміна з псевдонімом, що містить: ваше прізвище та 

ім’я, назву групи, назву курсу, назву факультету. 

Завдання 12 

У відкритому файлі, застосовуючи отримані знання і використовуючи 

створені елементи автотексту і автозаміни, надрукуйте текст на тему: «Я – 

студент КрНУ», нехай це буде заголовок тексту. Створіть 8 речень:  

1. Сьогодні навчальний процес у КрНУ забезпечують: Інститут 

електромеханіки, енергозбереження і комп’ютерних технологій; навчально-

науковий інститут механіки і транспорту; 4 факультети: електроніки та 

комп’ютерної інженерії, економіки і управління, права, гуманітарних і 

соціальних наук, природничих наук та коледж КрНУ.  

2. Ці структурні підрозділи забезпечують ефективну підготовку 

майбутніх фахівців за всіма акредитованими спеціальностями, яких понад 40. 

3. Університет здійснює підготовку за освітньо-професійними 

програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра за 

основними напрямами: культура, філологія, економіка і підприємництво, 

менеджмент, право, екологія, геодезія, картографія та землевпорядкування, 

прикладна математика, транспортні технології, інженерна механіка, інженерне 

матеріалознавство, металургія, зварювання, електротехніка, електронні апарати, 

комп’ютеризовані системи, автоматика та управління, комп’ютерна інженерія, 

електромеханіка.  

4. У структурі КрНУ 28 кафедр та понад 30 допоміжних підрозділів.  
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5. Здійснюється післядипломна освіта та перепідготовка кадрів.  

6. Діють аспірантура та докторантура, шість спеціалізованих вчених рад 

із захисту кандидатських дисертацій.  

7. Відкриття нових спеціальностей і збільшення місць за державним 

замовленням – ще одне із найважливіших стратегічних завдань університету.  

8. Так, за п’ять останніх років прийом за держзамовленням збільшився 

більше, ніж у 2,5 рази. 

Підпис – елемент створеної автозаміни з псевдонімом. 

Завдання 13 

Перевірте у документі правопис української мови. Перегляньте 

результати перевірки та усуньте помилки у разі їх наявності. 

Завдання 14 

Зніміть статистику з створеного документа: меню Сервис →Статистика: 

Завдання 15 

«Сфотографуйте» вікно статистики і вставте у текстовий документ. 

Збережіть нову версію документf. 

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– користуватись текстовим процесором MS Word; 

– встановлювати параметри роботи програми; 

– створювати найпростіші текстові документи, редагувати їх і зберігати 

для повторного використання. 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен містити: 

1. Назву теми лабораторної роботи. 

2. Мету лабораторної роботи, яка передбачає обґрунтування 

використання можливостей текстового процесора MS Word, встановлювати 

параметри роботи програми, створювати найпростіші текстові документи, 

редагувати їх, зберігати для повторного використання та завантажувати в 

наступному сеансі. 
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3. Короткий опис ходу виконання роботи повинен містити визначені етапи. 

4. Висновок до лабораторної роботи робиться після виконання усіх 

завдань. 

Контрольні питання 

1.  Яким чином запускається MS Word? 

2. Опишіть порядок створення тексту за допомогою інструменту 

Автозаміна. 

3. Як можна відредагувати створений текст, змінити формат елементів 

тексту? 

4. Перелічити основні елементи вікна «Статистика». 

Література: [1, c. 53–68; 4, с. 45–67; 9, с. 33–41; 14, с. 98–113]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Microsoft Ехсеl: побудова та оформлення таблиць, формули 

Мета: навчитись працювати в середовищі Microsoft Ехсеl: створювати та 

оформлювати таблиці та виконувати найпростіші завдання: створювати 

формули; копіювати формули; користуватися можливостями автозаповнення 

клітинок; змінювати ширину колонок, висоту рядків; користуватися 

вбудованими функціями; змінювати формати чисел; використовувати 

автоформатування для таблиць; використовувати у формулах імена клітинок. 

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 цієї програми можна полегшити 

обробку замовлень і планування виробництва, розрахунок податків і заробітної 

плати, облік кадрів і витрат, управління збутом і т. д. 
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Для оформлення таблиці використовуються різні кольори заливки та різні 

кольори шрифтів, вирівнювання тексту та застосовувані шрифти. Таблиця 

повинна мати презентабельний вигляд. 

Для зміни формату чисел у клітинках таблиці необхідно виконати 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…. 

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. 

Для вирівнювання даних в клітинці, зміни орієнтації тексту необхідно: 

Виділити клітинку чи діапазон клітинок. 

Вибрати пункт контекстного меню Формат ячеек і закладку 

Выравнивание. 

Вибрати потрібне вирівнювання по вертикалі та по горизонталі. 

Вибрати потрібну орієнтацію тексту в клітинці: вертикальну чи 

горизонтальну. 

Інші закладки пункту Формат ячеек дозволяють змінювати шрифти, 

межу та заливку клітинок чи їх діапазонів. 

Змінити ширину стовпчика найзручніше за допомогою «миші». Слід 

розташувати покажчик «миші» між двома заголовками стовпців таким чином, 

щоб він набув вигляду двонаправленої стрілки. Переміщувати, утримуючи 

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

Висота рядків залежить від розміру використовуваного шрифту. Зміна 

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

висота рядка змінюється і у разі встановлення іншого розміру шрифту. 

Точне значення висоти рядка встановлюється в діалоговому вікні Высота 

строки, що відкривається після виклику команди Строка / Высота меню 

Формат. 

У разі використання функції автоформатування Excel автоматично 

створює 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. Під час виділення назви 

формату в полі Образец з’явиться зразок таблиці, оформленої з використанням 

вибраного формату. 

Автоформатування можна скасувати. Для цього в меню Формат виберіть 

команду Автоформат, далі виберіть Список форматов і виберіть елемент 

Нет. 

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 у разі зміни вмісту цих клітинок. 

Відносне посилання – указує на клітинку, ґрунтуючись на її положенні щодо 

клітинки, у якій знаходиться формула, наприклад на «два рядки вище». 
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Відносне посилання на клітинку – «А2». Під час копіювання формул відносні 

посилання 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». Під час 

копіювання не змінюються. 

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. Окрім 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 як аргумент 

вставити ім’я клітинки, виберіть пункт Имя в меню Вставка. Виберіть пункт 

Вставить і виберіть потрібне ім’я із запропонованого списку. Натисніть ОК. 

Можна створювати імена для констант і формул, навіть якщо ці 

константи і формули не відображаються в клітинках робочого листа. 

Наприклад, якщо торгова націнка складає 25 %, то у своїх розрахунках ви 

можете використовувати ім’я Націнка. Для цього виконайте описані нижче дії: 

У меню Вставка виберіть команду Имя і потім – Присвоить. 

У вікні діалогу Присвоение имени введіть Націнка в поле Имя, а в поле 

Формула введіть 25 % чи 0,25. Натисніть ОК. 
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Після цього можна використовувати ім'я Націнка, наприклад у формулі 

=Ціна+(Ціна*Націнка) для обчислення вартості товарів з 25-відсотковою 

торговою націнкою (попередньо треба присвоїти імена певному діапазону 

даних, таких як Ціна). 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Завдання 1 

Створіть у середовищі Microsoft Ехсеl таблицю, наведену на рисунку 2. 

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. 

 

Рисунок 2 – Таблиця для розрахунку прибутку 

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

«=» означає, що буде записана формула. 
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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. 

Завдання 2 

Створіть таблицю, подібну до наведеної на рисунку 3. 

 

Рисунок 3 – 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. 

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

таблиці 1, розраховувалися показники роботи підприємства з використанням 

присвоєння імен клітинкам і діапазонам. 

Таблиця 1 – 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 

 

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– створювати та копіювати формули; 

– користуватися можливостями автозаповнення клітинок; 



 19 

– змінювати ширину колонок, висоту рядків; 

– змінювати формати чисел; 

– використовувати автоформатування для таблиць; 

– використовувати у формулах імена клітинок; 

– використовувати іменовані константи. 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен містити: 

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. 

3. Короткий опис ходу виконання роботи повинен містити 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. 

4. Висновок до лабораторної роботи роблять після виконання наведених 

завдань. 

Контрольні питання 

1. Опишіть послідовність створення та копіювання формул у сусідні 

комірки. 

2. Як 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. Опишіть послідовність використання клітинок з присвоєним ім’ям. 

Література: [2, с. 15–31; 3, с. 22–29; 8, с. 26–53; 11, с. 13–18]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Функції дати і часу Microsoft Excel 

Мета: у ході виконання лабораторної роботи необхідно навчитися 

користуватися текстовими функціями у формулах MS Excel, а також функціями 

дати і часу. 

Короткі теоретичні відомості 

У табличному редакторі Excel існують функції, які дозволяють проводити 

розрахунки, пов’язані з визначенням дати або часового періоду. Наприклад, 

можна встановити кількість днів між двома датами, кількість робочих днів за 

певний період або визначити, яким днем тижня буде свято. 

1. Визначити, яким днем тижня буде визначена дата, можна за допомогою 

функції ДЕНЬНЕД. Клацніть правою кнопкою миші на комірці з датою і в 

контекстному меню виберіть пункт Формат ячеек... У вікні, що з’явилось, 

переконайтесь, що на закладці Число вибрано формат даних Дата. Визначіть 

потрібну дату та встановіть курсор миші в ту комірку, де слід вивести 

результат. Тепер, для застосування функції ДЕНЬНЕД, викличіть майстер 

функцій, у меню Вставка  виберіть пункт Функція. У вікні майстра вкажіть 

категорію Дата и время та функцію ДЕНЬНЕД.  

У вікні, що з’явилось, визначіть аргументи функції ДЕНЬНЕД. У полі 

Дата_в_числовом_формате задайте адресу комірки, у якій вказано дату 

потрібного дня тижня. Слід урахувати, що не можна вводити дату 

безпосередньо в поле аргумента, тому що це призведе до помилки в формулі. 

Поле Тип не є обов’язковим для заповнення, але з його допомогою можна 

точно вказати систему нумерації днів тижня. У будь-якому випадку отриманий 

результат буде представлений не назвою дня тижня (понеділок, вівторок та ін.), 

а цілим числом від 0 до 7. Наприклад, якщо вказати 1 або залишити поле 

пустим, нумерація буде йти від неділі (1) до суботи (7). Якщо вибрати 2 – 

нумерація буде від понеділка (1) до неділі (7). 

2. Якщо необхідно розрахувати кількість днів між двома датами, слід 

застосовувати функцію ДНЕЙ360. Перед її застосуванням введіть в таблицю 
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значення початкової та кінцевої дати в форматі Дата (наприклад, 12.04.2005 та 

28.05.2005). Потім запустіть майстер функцій та виберіть функції ДНЕЙ360 в 

категорії Дата и время. 

У полях Нач_дата та Кон_дата вкажіть дати, між якими слід визначити 

кількість днів. Слід врахувати, якщо кінцева дата передує початковій, то 

результат буде із знаком «–», тобто помилковим. У полі Метод вкажіть логічне 

значення ИСТИНА, щоб під час підрахунків використовувалась прийнята у нас 

європейська календарна система, а не американська (якщо вказано значення 

ЛОЖЬ). 

Важливо! Для того, щоб були задіяні всі функції категорії Дата и время, 

необхідно в меню Сервис вибрати Надстройки і відзначити пункт Пакет 

анализа. 

3. Якщо необхідно визначити одну дату, яка йде після іншої через певну 

кількість робочих днів, слід скористатись функцією РАБДЕНЬ. Спочатку 

введіть в таблицю початкову дату, а також укажіть вихідні та святкові дні в 

форматі Дата. (наприклад, з 12.04.2005 через 52 дні без врахування 01.05.2005 

та 09.05.2005). Функція РАБДЕНЬ – в полі Нач_дата введіть дату початку 

відліку, вказавши адресу відповідної комірки. У полі Дни  визначіть загальну 

кількість робочих днів. Поле Выходные слід заповнити адресами комірок, які 

містять дати, що підлягають виключенню з робочого графіка (наприклад, 

державні свята). Отриманий результат слід визначити в форматі Дата.  

Порядок виконання лабораторної роботи 

Розробити шаблон документа «Розрахунок витрат на відрядження» за 

наданим зразком (рис. 4) із застосуванням форматів користувача. Для задання 

формату користувача в рядках 13 і 25 необхідно виконати наступне: 

– виділіть інтервал комірок; 

– виконайте команду Формат ячейки, відкрийте вкладку Число; 

– виберіть формат (все форматы) і в поле введення Тип введіть такий 

формат: [>4]0”Днів”;[>=2]0”Дні”;0”День”. 
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Такий формат дозволить вводити число, після якого буде з’являтися 

підпис Днів, Дня чи День залежно від обчисленого значення, тобто: 

– якщо число днів більше 4, то буде друкуватись число і текст «Днів»; 

– якщо число днів більше чи дорівнює 2, будуть надруковані число і текст 

«Дня»; 

– у всіх інших випадках будуть надруковані число і текст «День». 

Таблиця 2 – Порядок розрахунку шаблону документа «Розрахунок витрат 

на відрядження» 

 

Адреса Формула 

В13 =ДНЕЙ360(В9;В10;ИСТИНА())     Продовжити на С13:D13 

В14 =В11*В13                                          Продовжити на С14:D14 

Е13 =СУММ(В13: D13) 

Е14 =СУММ(В14: D14) 

Е17 =СУММ(В17: D17) 

Е18 =СУММ(В18: D18) 

Е19 =СУММ(В19: D19) 

Е20 =СУММ(В20: D20) 

В21 =СУММ(В17:В20)                          Продовжити на С21:D21 

Е21 =СУММ(В21: D21) 

Е24 =СУММ(В24: D24) 

В25 =В13                                                 Продовжити на С25:D25 

В26 =В24*В25                                        Продовжити на С26:D26 

Е26 =СУММ(В26:D26) 

Е28 =СУММ(В28: D28) 

В30 =В14+В21+В26-В28                       Продовжити на С30:D30 

Е30 =СУММ(В30:D30) 
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Рисунок 4 – Шаблон документа «Розрахунок витрат на відрядження» 

 

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– користуватись формулами дати і часу Microsoft Excel, 

– застосовувати формат користувача для визначення формату клітинок, 

– копіювати необхідні формули 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт. 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен містити: 

1. Назву теми лабораторної роботи. 

2. Мету лабораторної роботи, яка передбачає формування умінь з 

використання функцій дати і часу та користувацьких форматів даних для 

розв’язання задач. 

3. Короткий опис ходу виконання роботи повинен містити створення 

шаблону документа «Розрахунок витрат на відрядження». Необхідно навести 

копії з екрана Microsoft Ехсеl, подібні до рисунка 4. Обов’язково виділити будь-

яку комірку з формулою розрахунку. 
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4. Висновок до лабораторної роботи роблять після виконання наведених 

завдань. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні функції дати і часу MS Excel. 

2. Назвіть текстові функції, які можна використовувати у формулах MS 

Excel. 

3. Опишіть порядок створення «формату користувача». 

Література: [3, с. 101–105; 5, с. 203–213; 11, с. 88–95; 17, с. 93–115]. 
 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Оцінювання економічної доцільності інвестиційних проектів за 

допомогою Microsoft Excel 

Мета роботи: навчитися оцінювати привабливість довгострокового 

вкладу з використанням функції ПЗ (ПС), використовувати логічну функцію 

ЕСЛИ. 

Короткі теоретичні відомості 

Використання функції ПЗ (ПС) є одним із найбільш розповсюджених 

способів оцінювання привабливості довгострокових вкладень. Поточне 

значення вкладення визначається дисконтуванням (приведенням до вартості на 

поточний момент часу) надходжень по цьому вкладенню. Якщо поточна 

вартість надходжень виявляється більшою, ніж вклад – вклад є успішним. 

Періодичні виплати однакової величини часто називають звичайною 

рентою. Функція ПЗ (ПС) повертає поточний обсяг вкладу тобто суму, яку 

складають майбутні платежі. Синтаксис функції є таким: 

ПЗ (ПС) (Ставка, Кпер, Плт, Бс, Тип), де: 

Ставка – відсоткова ставка за період; 

Кпер – загальна кількість періодів виплат (наприклад, місяць, рік тощо); 

Плт – сума, яку необхідно сплачувати в кожному періоді. Це значення є 

постійним для всього періоду платежів; 

Бс – розмір майбутньої суми або залишку після закінчення виплат. Якщо 

цей аргумент відсутній, майбутня вартість позики дорівнює 0; 



 25 

Тип – аргумент, який визначає час виплати і має значення 0 (в кінці 

періоду та якщо значення відсутнє) або 1 (на початку періоду). 

Логічні функції допомагають створити складні формули, що залежно від 

виконання тих чи інших умов дозволяють робити різні види обробки даних. Ці 

функції набувають логічних значень «ИСТИНА» або «ЛОЖЬ». До логічних 

функцій належать такі функції: ЕСЛИ, И, ИЛИ, ИСТИНА, ЛОЖЬ, НЕ. 

Найбільше використовується функція ЕСЛИ. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Проаналізуйте економічну доцільність реалізації інвестиційних проектів 

А, В і С за умови двох варіантів виплати доходів. Автоматизуйте аналіз 

доходності проектів, використовуючи логічну функцію ЕСЛИ. Після 

проведення розрахунків порівняйте свої результати з наведеними у таблиці 3. 

Таблиця 3 – Аналіз інвестицій з використанням функції ПЗ (ПС) 

Початкові дані Проект А Проект В Проект С 

Варіант 1. Виплата в 

кінці строку,грн 
13 300,00 грн 10 400,00 грн 78 400,00 грн 

Варінт 2. Виплата 

щорічна,грн 
1 900,00 грн 1 300,00 грн 9 800,00 грн 

Строк вкладу,років 7 8 8 

Початковий вклад,грн 9 000,00 грн 8 000,00 грн 45 000,00 грн 

Відсотки за 

короткостроковим 

вкладом,% 

5,0 % 8,0 % 12,0 % 

Результати розрахунків    

Поточна вартість 

надходжень, якщо 

виплати здійснюються 

щороку,грн (Варіант 2) 

-10994,11 грн -7470,63 грн -48682,87 грн 

Вигідність/не вигідність 

проекту 

проект 

вигідний 

проект не 

вигідний 

проект 

вигідний 

Поточна вартість 

надходжень, якщо 

виплати здійснюються в 

кінці періоду,грн 

(Варіант 1) 

-9452,06 грн -5618,80 грн -31664,45 грн 

Вигідність/не вигідність 

проекту 

проект 

вигідний 

проект не 

вигідний 

проект не 

вигідний 
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У клітинки відповідних діапазонів введіть логічні функції ЕСЛИ, які 

порівнюють отримані функціями ПЗ (ПС) значення з величиною початкового 

вкладу за відповідним проектом і видають інформацію про вигідність чи не 

вигідність проекту.  

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– оцінювати привабливість довгострокового вкладу з використанням 

функції ПЗ (ПС), 

– Використовувати логічну функцію ЕСЛИ. 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт. 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен містити: 

1. Назву теми лабораторної роботи. 

2. Мету лабораторної роботи, яка передбачає оволодіння навичками 

оцінювання привабливості довгострокового вкладу з використанням функції ПЗ 

(ПС), використовувати логічну функцію ЕСЛИ. 

3. Короткий опис ходу виконання роботи повинен містити створення 

таблиці «Аналіз інвестицій з використанням функції ПЗ (ПС) і функції ЕСЛИ». 

4. Необхідно навести копії з екрана Microsoft Ехсеl. Обов’язково виділити 

будь-яку комірку з формулою розрахунку. 

5. Висновок до лабораторної роботи роблять після виконання наведених 

завдань. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні елементи синтаксису функції ПЗ (ПС). 

2. Опишіть порядок використання функції ЕСЛИ. 

Література: [2, с. 114–119; 4, с. 103–110; 6, с. 88–95; 17, с. 53–57]. 
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Пошук рішення 

Мета: у ході виконання лабораторної роботи необхідно навчитися 

користуватися інструментом Поиск решения для розв’язання економічних 

задач, встановлювати мету у разі використання Поиска решения, 

встановлювати діапазон змінних у разі використання Поиска решения, 

встановлювати обмеження у разі використання Поиска решения. 

Короткі теоретичні відомості 

Інструмент Поиск решения може використовуватися для розв’язання 

завдань, пов’язаних із багатьма клітинками, які змінюються, і допомагає знайти 

комбінації змінних, які максимізують чи мінімізують значення в цільовій 

клітинці. Він також дозволяє задати одне або кілька обмежень – умов, які 

повинні виконуватися під час пошуку рішення. 

Інструмент Поиск решения є надбудовою. Якщо виконана повна 

інсталяція Excel, то меню Сервис містить команду Поиск решения. Якщо ця 

команда відсутня в меню Сервис, виберіть команду Надстройки і вкажіть 

Поиск решения у списку надбудов. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Скласти план рекламної кампанії нового продукту. Загальний рекламний 

бюджет на друк та розповсюдження реклами складає 12 000 000 грн. Загальну 

кількість публікацій рекламних оголошень слід довести до 800 млн 

примірників. Рекламу розміщуємо в шести виданнях. Кожне видання має різну 

вартість сторінки реклами і різну кількість читачів. Завдання полягає в 

досягненні заданої чисельності читачів з найменшими витратами у разі 

наступних обмежень: 

− у кожному виданні має бути не менше шести об’яв; 

− ви не можете витрачати більше третини коштів на одне видання; 

− загальна  вартість  реклами  у  виданнях  3  і 4 не  повинна  перевищувати  

7 500 000 грн; 

Це завдання доцільно виконувати, розділивши його на кілька етапів. 
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Етап 1 Створюємо таблицю даних, наведену на рисунку 5 

Важливо! Підписи на рисунку: 

 1. Сума Загальних вартостей з усіх видань (формула). 

 2. Сума Загальних вартостей із 3 і 4 видань (формула). 

 3. Добуток Вартості реклами на Кількість об’яв (формула). 

 4. Відсоток від загальної суми – ділимо Загальну вартість із кожного 

конкретного видання на Всього витрат на рекламу (формула). 

 5. Всього читачів – множимо Кількість читачів на Кількість об’яв 

(формула). 

Етап 2 Задаємо мету, змінні й обмеження: 

 Вибираємо пункт меню Сервис; 

 Вибираємо в меню Сервис пункт Поиск решения; 

 Встановлюємо цільову комірку, в полі Установить целевую ячейку 

задається мета пошуку рішення. У нашому випадку – цільова клітинка – Всього 

витрат на рекламу (Е8). У групі Равной встановлюється перемикач 

Минимальному значению, так як ми хочемо мінімізувати витрати. В інших 

задачах можна максимізувати значення, яке ми отримуємо в результаті пошуку 

рішення. 

 Встановлюємо діапазон змінних. У нашому прикладі це будуть комірки, 

розташовані в діапазоні D2:D7. Їх значення можуть бути змінені й вони 

задають кількість об’яв, які розміщуються в кожному виданні. Діапазон 

змінних показано на рисунку 37 у полі Изменяя ячейки. 

 Встановлюємо обмеження. Обмеження складається з трьох компонентів: 

посилання на комірку, оператора порівняння і значення обмеження. Для 

додавання обмеження переведіть курсор у поле Ограничения і натисніть 

кнопку Добавить. Задайте посилання в полі Ссылка на ячейку, виберіть 

оператор порівняння у списку всередині цього вікна діалогу і задайте 

обмеження в полі праворуч. Після задання обмеження натисніть ОК, щоб 

повернутися у вікно діалогу Поиск решения, чи натисніть кнопку Добавить 

для вказання іншого обмеження. Список обмежень зображено на рисунку 6. 
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Рисунок 5 - Таблиця даних 

 

 
 

Рисунок 6 - Обмеження, які задаються під час пошуку рішення 

 

Етап 3 Результати пошуку рішення: 

Після задавання всіх параметрів пошуку рішення натискаємо кнопку 

Выполнить у діалоговому вікні Поиск решения. Результат пошуку рішення 

для нашого прикладу наведено на рисунку 7. 
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Рисунок 7 - Результат пошуку рішення 

 

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– користуватися інструментом Поиск решения для розв’язання 

економічних задач; 

– встановлювати мету під час використання Поиска решения; 

– встановлювати діапазон змінних під час використання Поиска решения; 

– встановлювати обмеження під час використання Поиска решения. 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен містити наступне: 

1. Назва теми лабораторної роботи. 

2. Мета лабораторної роботи, яка передбачає формування умінь роботи з 

інструментом Поиск решения для розв’язання економічних задач, 

встановлення мети, діапазону змінних та обмежень під час використання 

Поиска решения. 

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

створення таблиці даних, яка міститиме план рекламної кампанії нового 

продукту; визначення мети, змінних і обмежень; виведення результатів пошуку 

рішення. Необхідно навести копії з екрана MS Ехсеl, подібні до рисунків 5-7. 

4. Висновок до лабораторної роботи робиться після виконання 

наведених завдань. 
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Контрольні питання 

1. У якому пункті меню знаходиться інструмент Поиск решения? 

2. Чому цільова комірка повинна дорівнювати мінімальному значенню? 

3. Назвіть обмеження, які встановлюються в ході виконання роботи. 

4. Опишіть дії у разі встановлення обмежень. 

Література: [1, с. 71–76; 2, с. 40–47; 13, с. 93–113; 17, с. 60–70]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Статистичний аналіз 

Мета: у ході виконання лабораторної роботи необхідно навчитися 

використовувати статистичні функції MS Excel МОДА, МЕДИАНА, РОСТ і 

СРЗНАЧ для аналізу даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Функція РОСТ. Розраховує прогнозований експонентний ріст на підставі 

наявних даних. Функція РОСТ повертає значення у для послідовності нових 

значень х, що задаються за допомогою існуючих х- і у-значень. Функція 

робочого аркуша РОСТ може застосовуватися також для апроксимації існуючих 

х- і у-значень експонентної кривої. 

РОСТ(известные_значения_у; известные_значения_х; 

новые_значения_х; конcm) 

Известные_значения_у – це безліч значень у, що вже відомі для 

співвідношення у = b * т ^ х. 

Якщо масив известные_значения_у має один стовпець, то кожен стовпець 

масиву известные_значения_х інтерпретується як окрема змінна. 

Якщо масив известные_значения_у має один рядок, то кожен рядок масиву 

известные_значения_х інтерпретується як окрема змінна. 

Якщо яке-небудь число у масиві відомі_значенні_у рівне 0 чи від’ємне, то 

функція РОСТ повертає значення помилки #ЧИСЛО!. 

Известные значения х – це необов’язкова множина значень х, що вже 

відомі для співвідношення у = b*m ^ x. 
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Масив известные_значения_х може містити одну чи кілька множин змінних. 

Якщо використовується тільки одна змінна, то известные_значения_у і 

известные_значения_х можуть мати будь-яку форму за умови, що вони мають 

однакову розмірність. Якщо використовується більше однієї змінної, то 

известные_значения_у повинні бути вектором (тобто інтервалом висотою в 

один рядок чи шириною в один стовпець). 

Якщо известные_значения_х опущені, то передбачається, що це масив 

{1;2;3;...} такого самого розміру, як і известные_значения_у. 

Новые_значения_х - це нові значення х, для яких РОСТ повертає 

відповідні значення у. 

Новые_значения_х повинні містити стовпець (чи рядок) для кожної 

незалежної змінної, як і известные_значения_х. Отже, якщо известные_значения 

у - це один стовпець, то известные_значения_х і новые_значения_х повинні мати 

таку ж кількість стовпців. Якщо известные_значения_у – це один рядок, то 

известные_значения_х і новые_значения_х повинні мати таку саму кількість 

рядків. 

Якщо аргумент новые_значения_х опущений, то передбачається, що він 

збігається з аргументом известные_значения_х. 

Якщо обидва аргументи известные_значения_х і новые_значения_х опущені, 

то передбачається, що це масив {1;2;3;...} такого самого розміру, як і 

известные_значения_у. 

Конст – це логічне значення, що вказує, чи потрібно, щоб була b 

константа, дорівнює 1. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Завдання 1 

На рисунку 8 наведена таблиця даних, яка характеризує обсяги реалізації 

оптового магазину ТОВ «Корона» в послідовний ряд тижнів. За допомогою 

функції РОСТ необхідно спрогнозувати обсяги реалізації в 17-й і 18-й місяці на 

підставі даних про продаж за попередні шість місяців за умови збереження 

експонентної тенденції. 
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Рисунок 8 – Обсяги реалізації оптового магазину ТОВ «Корона» 

 

Для визначення прогнозованих обсягів реалізації на 17-й і 18-й періоди 

необхідно виконати такі дії: 

1.  Виділити діапазон В8:В9. 

2.  У виділений діапазон вставити функцію РОСТ (Вставка / Функция / 

Статистические / РОСТ). Аргументи функції для цього випадку наведено на 

рисунку 9. 

3. У діалогове вікно функції ввести відповідні змінні, як це наведено на 

рисунку. 

4. Для введення функції РОСТ як функції масиву після введення всіх 

змінних одночасно натиснути клавіші Ctrl+Shift+Enter. 

 

 

Рисунок 9 – Діалогове вікно функції РОСТ із зазначенням змінних 

 

Результат виконання завдання наведено на рисунку 10. 
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Рисунок 10 - Результат прогнозування обсягів реалізації оптового магазину 

ТОВ «Корона» з використанням функції РОСТ 

Функція МЕДИАНА. Повертає медіану заданих чисел. Медіана – це 

число, що є серединою безлічі чисел, тобто половина чисел мають значення 

більші, ніж медіана, а половина чисел мають значення менші, ніж медіана. 

МЕДИАНА (число1; число2; ...) 

Число1, число2,... – це від 1 до 30 чисел, для яких визначається медіана. 

Аргументи повинні бути числами, іменами, масивами чи посиланнями, що 

містять числа. Microsoft Excel перевіряє всі числа, що містяться в аргументах, які 

є масивами чи посиланнями. 

Якщо аргумент, що є масивом чи посиланням, містить тексти, логічні 

значення чи порожні діапазони, то такі значення ігноруються; однак діапазони, що 

містять нульові значення, враховуються. 

Завдання 2 

Визначте медіану для даних про обсяги реалізації, наведених у діапазоні 

В2:В9 на рисунку 11. 

1. Створюємо таблицю даних. 

2. У клітинку В10 вводимо функцію МЕДИАНА (Вставка / Функция / 

Статистические / МЕДИАНА), яка як аргументи використовує масив В2:В9. 

3. Натискаємо ОК. 

Результат виконання завдання наведено на рисунку 11. 
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Рисунок 11 - Визначення медіани 
 

Функція МОДА. Повертає значення, що найбільш часто зустрічається чи 

повторюється в масиві чи інтервалі даних. Так, як і функція МЕДИАНА, 

функція МОДА є мірою взаємного розташування значень. 

МОДА (число1; число2; ...) 

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

мода. Можна використовувати один масив чи одне посилання на масив замість 

аргументів, поділюваних крапкою з комою. 

Зауваження: 

Аргументи повинні бути числами, іменами, масивами чи посиланнями, що 

містять числа. 

Якщо аргумент, що є масивом чи посиланням, містить тексти, логічні 

значення чи порожні осередки, то такі значення ігноруються; однак осередки, що 

містять нульові значення, враховуються. 

Якщо безліч даних не містить однакових даних, то функція МОДА повертає 

значення помилки #Н/Д. 

Завдання 3 

Визначте, яке оцінювання довіри до вашої фірми за 5-бальною шкалою 

домінує серед ваших споживачів. Дані опитування наведено в таблиці на 

рисунку 12 в діапазоні А1:В13. 

1. Створіть таблицю даних, наведену на рисунку 12. 

2. У клітинку В14 введіть функцію МОДА (Вставка / Функция / 
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Статистические / МОДА), яка як аргумент використовує масив В2:В13. 

3. Натисніть ОК. 

Результат виконання завдання наведено на рисунку 12. 

 
 

Рисунок 12 - Визначення домінуючої оцінки довіри 

 

Функція СРЗНАЧ. Обчислює середнє арифметичне значень заданих у 

списку аргументів. Окрім чисел, у розрахунку можуть використовуватися текст і 

логічні значення, такі як Истина і Ложь. 

СРЗНАЧ (значение1, значение2, ...) 

Значение1, значение2,... – це від 1 до 30 значень, інтервалів чи осередків 

значень, для яких обчислюється середнє.  

Зауваження: 

Аргументи повинні бути числами, іменами, масивами чи посиланнями. 

Масиви і посилання, що містять текст, інтерпретуються як 0 (нуль). 

Порожній текст ("") інтерпретується як 0 (нуль). Якщо під час розрахунку не 

потрібно враховувати текстові значення, варто використовувати функцію 

СРЗНАЧ. 

Аргументи, що містять значення Истина, інтерпретуються як 1. Аргументи, 

що містять значення Ложь, інтерпретуються як 0 (нуль). 
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Завдання 4 

Визначте, яка середня оцінка довіри у ваших споживачів до вашої фірми. Під 

час опитування використано 5-бальну шкалу. Дані опитування наведено в 

таблиці на рисунку 13. 

 

Рисунок 13 - Визначення середньої оцінки довіри 

 

1. Створіть таблицю даних, наведену на рисунку 13. 

2.  У клітинку В14 введіть функцію СРЗНАЧ (Вставка / Функция / 

Статистические / СРЗНАЧ), яка як аргумент використовує масив В2:В13. 

3. Натисніть ОК. 

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– використовувати статистичні функції MS Excel МОДА, МЕДИАНА, РОСТ, 

СРЗНАЧ для аналізу даних. 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен містити таке: 

1. Назва теми лабораторної роботи. 

2. Мета лабораторної роботи, яка передбачає використання статистичних 

функцій MS Excel МОДА, МЕДИАНА, РОСТ і СРЗНАЧ для аналізу даних. 

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

прогнозування обсягів реалізації за умови збереження експонентної тенденції; 

визначення медіани для даних про обсяги реалізації; визначення домінуючої 

оцінки довіри до фірми; визначення середньої оцінки довіри у споживачів до 

фірми. Необхідно навести копії з екрана Microsoft Ехсеl, подібні до рисунків 8-
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13. Обов’язково виділити будь-яку комірку з формулою розрахунку на кожній 

із копій. 

4. Висновок до лабораторної роботи робиться після виконання наведених 

завдань. 

Контрольні питання 

1. Назвіть функції, які використовуються при виконанні даної 

лабораторної роботи. 

2. До якої категорії вони належать? 

3. Опишіть процедуру прогнозування обсягів реалізації за умови 

збереження експонентної тенденції за допомогою функції РОСТ. 

4. Яким чином визначити медіану для даних про обсяги реалізації? 

5. Назвіть етапи визначення домінуючої оцінки довіри до фірми за 

допомогою функції МОДА. 

6. Як визначити середню оцінку довіри у споживачів до фірми? 

Література: [6, с. 172–190; 7, с. 249–268; 8, с. 192–231; 10, с. 313–335;      

11, с. 103–128; 13, с.111–135]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Функції в задачах статистики 

Мета: під час виконання лабораторної роботи необхідно закріпити набуті 

навички використання статистичних функцій MS Excel, навчитися 

використовувати вбудовані функції для проведення статистичних розрахунків. 

Короткі теоретичні відомості 

Для виконання завдань лабораторної роботи необхідно розглянути такі 

питання з метою повторення та закріплення: технологія побудови та 

редагування електронних таблиць; використання функцій для обчислення 

значень; функції СРЗНАЧ, ЕСЛИ, МИН, МАКС, СЧЕТ, СЧЕТЕСЛИ їх 

призначення, формати. 
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Порядок виконання лабораторної роботи 

Завдання 1 

Розв’язати задачу знаходження найкращого студента в групі, 

проаналізувавши успішність навчання. Для цього побудувати таблицю за 

зразком, поданим на рис. 14, провести розрахунки показників. Під час 

проведення розрахунків використати функції: СРЗНАЧ, ЕСЛИ, МИН, МАКС, 

СЧЕТ, СЧЕТЕСЛИ. 

Для заповнення стовпця «Коментар» слід використитати таку таблицю 

критеріїв: 

Середній бал Коментар 

у межах від 100 до 95 відмінно 

від 94 до 91 дуже добре 

від 90 до 85 добре 

від 84 до 81 непогано 

від 80 до 71 задовільно 

від 70 до 61 незадовільно 

від 60 до 51 замало знань! 

< 50 NO COMMENTS 
 

Завдання 2 

Надрукувати результати й таблицю з формулами для розрахунків. 

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– використовувати вбудовані функції MS Excel СРЗНАЧ, ЕСЛИ, МИН, 

МАКС, СЧЕТ, СЧЕТЕСЛИ. 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен містити таке: 

1. Назва теми лабораторної роботи. 

2. Мета лабораторної роботи, яка передбачає закріплення набутих навичок 

використання статистичних функцій MS Excel та використання вбудованих 

функції для проведення статистичних розрахунків. 

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

побудова таблиці, внесення необхідних даних, використання функцій та 

формул. Необхідно навести копії з екрана Microsoft Ехсеl, подібні до рисунка 

14. Обов’язково виділити комірку з формулою розрахунку на копії. 
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Рис. 14 – Результат виконання лабораторної роботи
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4. Висновок до лабораторної роботи робиться після виконання наведених 

завдань. 

Контрольні питання 

1. Назвіть функції, які використовуються під час виконання цієї 

лабораторної роботи. 

2. Як визначити середній бал у групі? 

3. Опишіть процедуру використання функції СЧЕТЕСЛИ. 

4. Як визначити кількість студентів у групі за допомогою вбудованих 

функцій? 

Література: [4, с. 88–91; 7, с. 149–168; 9, с. 92–102; 10, с. 13–35; 11, с. 53–

58; 12, с.111–135]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю й оцінювання знань з навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи та технології» 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) 
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Система нарахування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи та технології» 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 25 балів 

3 Виконання лабораторних робіт до 35 балів 

4 
Виконання контрольних робіт за змістовими 

модулями 
до 10 балів 

5 Складання іспиту до 20 балів 
 Усього до 100 балів 

 

За кожну лабораторну роботу студент може отримати максимальну 

оцінку – 5 балів (7 лабораторних робіт х 5 балів), тобто загалом максимальна 

кількість балів у ході виконання лабораторних робіт дорівнює 35. 

Лабораторна робота складається з трьох складових і оцінюється за             

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

максимальна кількість балів 1, 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 загалом 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 
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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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