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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА АЛГОРИТМІЗАЦІЯ  
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 

8.1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 

Формалізації будь-якого процесу, завдання чи задачі передує 
вивчення структури елементів, з яких складається цей процес, в 
результаті чого з’являється так званий змістовний опис процесу. 
Той, у свою чергу, є вхідним матеріалом для створення формалі-
зованої схеми процесу. Формалізована схема процесу/задачі має 
включати в себе:  

 характеристики процесу/задачі;  
 систему параметрів, що впливають на сам процес/задачу; 
 визначені залежності між характеристиками та параметрами 

процесу/задачі з урахуванням усіх потрібних факторів; 
 систематизовану й уточнену сукупність усіх вхідних даних, 

відомих параметрів процесу/задачі та початкових умов. 
Після формалізації провадиться запис в аналітичній формі всіх 

співвідношень задачі, які ще не були відображені, викладаються 
логічні умови та описуються дії по реалізації процесу розв’язання. 

8.2. ПОНЯТТЯ АЛГОРИТМУ 

Організована сукупність дій, необхідних для розв’язання пос-
тавленої задачі, називається алгоритмом. 

Ефективним методом побудови алгоритмів є метод покроко-
вої деталізації, при якому завдання розбивається на кілька прос-
тих підзадач (модулів), і для кожного модуля створюється свій 
власний алгоритм.  

Здебільшого модуль реалізує певний процес обробки інфор-
мації і застосовується як для окремого використання, так і для 
включення модуля в інші алгоритми. Застосування модульності 
при створенні алгоритмів дозволяє розбити великі задачі на неза-
лежні блоки (модулі), усуває повторення стандартних дій і знач-
но прискорює процес відлагодження алгоритму в цілому. Найча-
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стіше алгоритм складається з головного модуля, який містить де-
кілька інших модулів, створених раніше. Використовуючи моду-
лі як складові великої конструкції, можна створювати алгоритми 
будь-якого ступеня складності, і при цьому не втрачати контролю 
за функціюванням алгоритму всієї задачі. Такий метод назива-
ється структурним проектуванням алгоритму «зверху донизу», є 
універсальним і може використовуватися як для обчислювальних 
процесів (так зване системне програмування), так і для процесів 
реального життя. 

В обчислювальних процесах алгоритм є послідовністю команд 
(директив або інструкцій), що визначає дії, які треба виконати 
для досягнення поставленої мети: розв’язання певної задачі. 

8.2.1. Властивості алгоритму 

Алгоритм повинен мати такі властивості: 
1. Дискретність — процес розв’язку розбивається на кроки. 

Кожен крок — це одна дія або підпорядкований алгоритм (метод 
покрокової деталізації). Таким чином полегшується процес знай-
дення помилок і редагування алгоритму. 

2. Визначеність (точність) — кожен крок алгоритму має бути 
однозначно описаною дією і не містити двозначностей. 

3. Зрозумілість — усі дії, включені до алгоритму, мають бути 
у межах компетенції виконавця алгоритму. 

4. Універсальність (масовість) — алгоритм має виконуватися 
при будь-яких значеннях вхідних даний та початкових умов. 

5. Скінченність — алгоритм має бути реалізований за конечне 
число кроків і повинен користуватися конечним набором вхідних 
значень. 

6. Результативність — алгоритм має привести до отримання 
результату. 

Якщо алгоритму присутні перелічені вище властивості, то йо-
го виконання провадиться формально, тобто точно за схемою ал-
горитму, без будь-яких втручань у послідовність дій та у самі дії. 

8.2.2. Способи опису алгоритмів 

Алгоритми можуть бути описані 
 усно; 
 словесно (у вигляді плану дій — розпоряджень); 
 графічно (у вигляді блок-схем). 
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Найчастіше алгоритми обчислювальних процесів подаються у 
вигляді блок-схем, де кожний крок алгоритму представлений 
спеціальним блоком, який умовно показує дію, яку треба викона-
ти. Сама дія записується всередину блоку і є конкретною для да-
ного алгоритму.  

УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ БЛОКІВ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ДІЇ,  
ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИБРАНИХ БЛОКІВ 

Графічне  
зображення 

Призначення Виконувана дія 

 Пуск 

 

Початок алгоритму 

 Останов 

 

Закінчення алгоритму 

 Уведення/  
виведення 

 

Уведення або виведення даних 

 

 Процес 

 

 

Виконання обчислень або присво-
єння значень 

 Розв’язок Перевірка умови. Якщо умова 
справедлива (набуває значення 
ИСТИНА), виконується перехід по 
лінії Так, а якщо не справедлива 
(набуває значення ЛОЖЬ), то ви-
конується перехід на наступний 
блок по лінії Ні 

 Визначений процес 

 

Виклик раніше створених алгорит-
мів (модулів) 

 Модификація Найчастіше використовується при 
присвоєнні нових значень старим, 
тобто тим, що вже були раніше 
описані 

 Коментар 

 

Короткі пояснення до показаного 
блоку 

 Поєднувач 

 

Поєднання одного блоку з іншим 

Истина 

Ложь 

Початок 

Кінець 
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Блоки поєднуються між собою лініями потоку інформації — лі-
ніями зі стрілками, при цьому, якщо інформація передається по 
блоках зверху вниз або праворуч, стрілки не проставляються. Якщо 
треба поєднати один блок з іншим, рекомендується не перетинати 
лінії потоку, а використовувати поєднувач блоків. Для використан-
ня поєднувача блоки мають бути попередньо пронумеровані, а сам 
поєднувач має містити цифру — номер блоку, з яким відбувається 
поєднання або номер блоку, з якого відбувається поєднання. 

8.2.3. Базові структури алгоритмів 

Розрізняють три базові алгоритмічні структури (конструкції): 
1. Лінійна структура 
2. Розгалужена структура 
3. Циклічна структура 
Лінійна структура використовується в алгоритмах, де одна дія 

виконується слідом за іншою послідовно в порядку розташування 
блоків, і при цьому жодна з дій не пропускається і не повторюється. 

Розгалужена структура передбачає вибір виконання дії залежно 
від виконання певної умови, при цьому деякі дії можуть не викону-
ватися взагалі (пропускатися). Умова може бути простою і складною.  

Проста умова містить два вирази (значення), поєднані знаком 
операції відношення: 

> більше за… 
< менше за… 
 більше або дорівнює… 
 менше або дорівнює … 
 не дорівнює… 
Результатом перевірки умови є логічний вираз ИСТИНА, як-

що умова виконується, або ЛОЖЬ, якщо умова не виконується. 
Складна умова містить дві або більше простих умов, поєдна-

них знаками логічних операцій:  
И — усі вказані умови мають виконуватися одночасно, 

тобто результатом усіх включених простих умов має 
бути ИСТИНА. При цьому операція И дасть результат 
ИСТИНА, а якщо хоча б одна з перелічених умов має 
результат ЛОЖЬ, операція И дасть результат ЛОЖЬ. 

ИЛИ — деякі з указаних умов можуть виконуватися, а де-
які — ні. Якщо жодна з перелічених умов не викону-
ється, то результатом операції ИЛИ буде ЛОЖЬ, у всіх 
інших випадках — результат ИСТИНА. 

НЕ — заперечення для умови. 
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Нижче показані результати перевірки складних умов, які міс-
тять по дві прості умови: 

 
Умова 1 Умова 2 И (Умова1;Умова2) ИЛИ (Умова1;Умова2) НЕ (Умова1) 

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ЛОЖЬ 

ЛОЖЬ ИСТИНА ЛОЖЬ ИСТИНА ИСТИНА 

ИСТИНА ЛОЖЬ ЛОЖЬ ИСТИНА  

ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ  

 
Циклічна структура використовується за необхідності по-

вторень деяких дій (блоків). Перед кожним повторенням (цик-
лом) змінюється значення одного або кількох даних. 

Комбінуючи базові структури між собою, можна відтворюва-
ти алгоритм, що реалізує складний обчислювальний процес. 

Структурна побудова алгоритму включає: 
 використання методу покрокової деталізації; 
 використання на кожному із зазначених кроків трьох перелі-

чених базових структур; 
 аналіз створеного алгоритму — метод ручної «прокрутки» — 

перевірка правильності функціювання створеного алгоритму шляхом 
підстановки вхідних значень і перегляду роботи алгоритму вручну. 

8.3. ПРИКЛАДИ АЛГОРИТМІВ 

8.3.1. Лінійна структура алгоритму 

Знайти значення виразу: 

   caxcxY  sin2  

для заданих вхідних значень a, c і x  cos(a2c2). 
При формалізації поставленого завдання використовується 

метод покрокової деталізації і з’ясовується, що процес визначен-
ня Y розбивається на такі етапи: 

1. Визначення вхідних значень змінних a, c. 
2. Обчислення виразу x  cos(a2c2). 

3. Обчислення виразу    caxcxY  sin2 . 

4. Виведення отриманих вихідних значень x та Y. 
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Створення алгоритму полягає у використанні таких блоків: 
 При уведенні та виве-

денні даних використову-
ється блок Уведення/Виве-
дення:  

 

а,с x,Y

 

 При обчисленні виразів  
у блок-схемі використовується 
блок Процес, а при запису ви-
разу використовується знак := 
(знак присвоєння значень). 

x:  cos(a
2
c

2
)

 

 Алгоритм починається 
блоком Пуск: 

Початок

 

а закінчується блоком Останов:  
 

Кінець
 

 
Нижче показана блок-схема алгоритму вирішення поставлено-

го завдання: 

Початок

а,с

x:  cos(a
2
c

2
)

x,Y

   caxcxY  sin: 2

Кінець
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З прикладу видно, що кожен блок, що складає схему алгорит-
му, виконується послідовно і не повторюється, тобто алгоритм 
справді має лінійну структуру. 

8.3.2. Розгалужена структура алгоритму 

Приклад 1: Обчислити значення коренів квадратного рів-
няння: 

ax2 + bx + c = 0. 

При формалізації процес визначення коренів квадратного рів-
няння розбивається на такі етапи: 

1. Уведення вхідних значень коефіцієнтів a, b і вільного 
члена c. 

2. Визначення значення дискримінанта. 

D = b2 – 4ac. 

3. Перевірка отриманого значення дискримінанта: якщо диск-
римінант  0, то можна продовжувати обчислення і визначати 
корені рівняння, в противному разі дійсних значень коренів 
немає. 

4. Продовження обчислень — визначення коренів: 

a

Db
x

2
1


 , 

a

Db
x

2
2


 . 

5. Виведення отриманих результатів: x1 та x2. 
6. Виведення повідомлення  

Дійсних коренів немає 

у разі коли дискримінант < 0. 
 
Алгоритм може виконуватися у порядку 1, 2, 3, 4, 5 пунк- 

ти, якщо перевірка умови дає результат ИСТИНА, або у по-
рядку 1, 2, 3, 6 пункти, якщо перевірка умови дає результат 
ЛОЖЬ. 
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Нижче наведена блок-схема алгоритму: 
 

Початок

1

а,b,с

2

D:  b
2 
– 4ac

3

D>=0

ЛОЖЬ ИСТИНА4

a

Db
x

2
1




5

a

Db
x

2
2




6

x1, x2

7

Кінець

9

Дійсних
коренів немає

8
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У блок-схемі алгоритму блок № 4 використовується для пере-
вірки умови і реалізує розгалуження: якщо умова набуває резуль-
тату істина, далі алгоритм продовжується по блоках 5, 6, 7, 9, а 
блок 8 зовсім не використовується. Навпаки, коли умова набуває 
значення хиба, алгоритм продовжується по блоках 8, 9, при цьо-
му блоки 5, 6, 7 не виконуються взагалі. 

 
Приклад 2: Обчислити значення виразу: 

 

.8

.82

.2

,

,sin

,
2


























x

x

x

xab

bxa
xb

abx

Y  

При х > 12 та х = 4 функція не визначена.  
Етапи розв’язання задачі: 
1. Уведення коефіціентів a, b. 
2. Уведення вхідного значення аргументу x. 
3. Перевірка значення аргументу x: 
 Якщо x = 2, то значення Y обчислюється за формулою 

xb

abx



2

. 

 Якщо x = 4, x < 2 або x > 12, то виводиться повідомлення, 
що функція не визначена. 

 Якщо x > 8, то значення Y обчислюється за формулою: 

xab  . 

 Якщо жодна з перерахованих вище умов не виконується, то 
значення Y обчислюється за формулою: 

)sin(bxa   

4. Виведення значення Y. 
На третьому етапі алгоритм має містити розгалуження, яке ре-

алізовує перевірку складної умови. 
Так само для побудови блок-схеми використовуються стан-

дартні блоки, що реалізують наведені вище етапи розв’язання 
задачі. 

Нижче показана блок-схема створеного алгоритму: 
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Ложь

Истина

Початок

а,b

x

Y: 
xb

abx



2
x = 2

Истина

Ложь

Ложь

x = 4
Истина

x < 2
Истина

Ложь

x > 12
Истина

Ложь

x > 8Функція
не визначена

Y:   bxa sin

Y: xab 

Y

Кінець
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8.3.3. Циклічна структура алгоритму 

Циклом називають повторення послідовної кількості кроків 
алгоритму. 

Розрізняють такі основні види циклів: 
 цикл по лічильнику; 
 цикл по вхідному значенню; 
 цикл по вихідному значенню (ітераційний цикл); 
 цикл з накопиченням. 
При кожному черговому виконанні циклу перевіряється умова на 

продовження роботи, і, якщо умова набуває результату ИСТИНА, 
цикл виконується, а якщо ж умова набуває результату ЛОЖЬ — 
цикл не виконується. Перевірка умови може бути організована на 
початку циклу, і такий цикл називається циклом з передумовою, або 
у кінці циклу — тоді такий цикл називається циклом з післяумовою. 

Різниця між такими циклами полягає в тому, що цикл з після-
умовою виконується хоча б один раз, а цикл з передумовою може 
не виконуватися жодного разу. 

Цикл по лічильнику характерний тим, що заздалегідь відома кіль-
кість повторень циклу, і цикл буде виконуватися, доки значення лі-
чильника циклу на перевищить зазначену кількість повторень.  

Цикл по вхідному значенню характерний тим, що відомі почат-
кове та кінцеве значення вхідної змінної, а також закон (форму-
ла), за яким значення вхідної змінної міняється від циклу до цик-
лу. Цикл продовжує виконуватися, доки значення вхідної змінної 
лежатиме у межах від початкового до кінцевого значення, і кіль-
кість повторень циклу в явному вигляді невідома. 

Цикл по вихідному значенню характерний тим, що він викону-
ється, доки вихідне значення не досягне зазначеної величини, 
тобто так само, як і в попередньому випадку, кількість повторень 
циклу заздалегідь невідома. 

Цикл з накопиченням характерний тим, що при черговому ви-
конанні циклу нове значення вихідної змінної залежить від зна-
чення цієї ж змінної, визначеної на попередньому витку циклу. 
Накопичуватися може або сума значень, або добуток. 

8.3.3.1. Цикл за лічильником 

Знайти значення виразу 

   caxcxY  sin2 , 

де задані значення аргументів х ={2; 7; –1; 3; 17; 22; 5; 8} та кое-
фіцієнтів а=3 і с=2. 



 

 207 

Етапи розв’язання задачі:  
У даному випадку задані вісім значень аргументу, і процес ви-

значення Y аналогічний для кожного з них, тобто треба вісім ра-
зів повторити введення чергового (першого, другого, третього, 
…, восьмого) аргументу х, обчислення і виведення функції Y. 

Таким чином, початкове значення лічильника циклу має бути 
одиницею, кінцеве значення лічильника має дорівнювати восьми, 
після виконання циклу лічильник збільшує своє значення на оди-
ницю, і цикл має виконуватися, доки значення лічильника не пе-
ревищить вісім.  

Нижче подана блок-схема алгоритму: 

Y

а, с

2

n: = 1

3

х

4

   caxcxY  sin: 2

5

6

n: = n + 1

7

n  8
8

Кінець

9

Початок

1

Ложь

Истина
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Блок № 3 — задає початкове значення лічильника циклу, 
Блок № 4 — уводить чергове значення аргументу, 
Блок № 5 — обчислює чергове значення функції для уведено-

го аргументу, 
Блок № 6 — виводить обчислене значення функції, 
Блок № 7 — збільшує значення лічильника циклу. Знак := 

використовується для того, щоб показати: обчислене значення 
виразу n +1 присвоюється як нове значення для n (лічильника 
циклу), 

Блок № 8 — перевіряє нове значення лічильника (умову на 
продовження циклу). У зв’язку з тим, що умова перевіряється у 
кінці циклу — це цикл з післяумовою. 

Блоки № 4—8 називаються тілом циклу. Якщо умова пе- 
ревірки набуває результату ИСТИНА, тіло циклу виконується 
ще раз, а якщо умова набуває результату ЛОЖЬ, цикл припи-
няється. 

Таким чином, у даному прикладі тіло циклу буде повторене 8 
разів, доки значення лічильника не стане більшим за вісім. 

8.3.3.2. Цикл за вхідним значенням 

Обчислити вираз: 

)sin(bxaY   

для заданих значень коефіцієнтів а і b та аргумента x, що зміню-
ється від –4 до 6 з кроком 2. 

Етапи розв’язання задачі: 

1. Уводяться коефіцієнти а і b. 
2. Уводиться початкове значення аргумента x (–4). 
3. Обчислюється значення функції Y для поточного аргу- 

менту. 
4. Виводиться отримане значення функції. 
5. Значення аргументу x збільшується на 2. 
6. Перевіряється умова продовження циклу: якщо нове зна-

чення аргументу не перевищує заданого кінцевого значення (6), 
цикл (блоки 3—6) виконується ще раз, у противному випадку ро-
бота завершується. 

Цей цикл також є циклом з післяумовою, тому що перевірка 
умови проводиться у кінці циклу. 

Нижче подана блок-схема алгоритму для розв’язання задачі. 
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Початок

1

а, b

2

x: = –4

3

Y: = a + sin(bx)

4

Y

5

x: = x + 2

6

x  6
7

8

Кінець

Истина

Ложь

 

8.3.3.3. Цикл за вихідним значенням 
(ітераційний цикл) 

Обчислити вираз: 
n

Y 100 , 
де n = 1, 2, 3, … 

Визначити таке n, при якому Y  , що задає точність обчислення. 

Етапи розв’язання задачі: 
1. Задається початкове значення n (1). 
2. Обчислюється функція Y. 
3. Проводиться перевірка, чи отримане значення функції до-

рівнює або менше за .  
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4. Якщо результат перевірки умови ИСТИНА, виводиться по-
точне значення n, отримане значення функції і цикл припиняється. 

5. Якщо результат перевірки умови ЛОЖЬ, значення n збіль-
шується на одиницю (n + 1), і цикл повторюється з блоку № 3. 

Нижче подана блок-схема алгоритму розв’язання задачі. 

Початок
1

n: = 1

2

n
Y 100:

3

Y  
4

n: = n + 1

n, Y

Кінець

5

6

7

Истина

Ложь

 

Цикл, що використовується у прикладі, є циклом з передумо-
вою, тому що блок перевірки розташований на початку циклу. 

8.3.3.4. Цикл з накопиченням 

Серед заданих десяти значень х = {2, 8, 0, –6, –4, 22, 5, –9,  
13, –12} обчислити суму додатних чисел.  

Даний цикл організовується як цикл по лічильнику. Якості 
змінна — накопичувач суми вибирається змінна S. Перед першим 
виконанням циклу початкове значення S вибирається рівним ну-
лю (це проводиться з тієї причини, що при додаванні нуля до 
будь-якого значення результат не зміниться). 

Етапи розв’язання задачі: 
1. Задається початкове значення накопичувача суми S (0). 
2. Задається початкове значення лічильника n (1). 
3. Уводиться поточне значення х. 
4. Проводиться перевірка, чи введене значення х є додатнім. 
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5. Якщо результатом перевірки умови є ИСТИНА, то прова-
диться накопичення суми (S + x), і значення лічильника збільшу-
ється на одиницю (n + 1). 

6. Якщо результат перевірки умови — ЛОЖЬ, то накопичення 
суми не приводиться (пропускається), і значення лічильника збі-
льшується на одиницю (n + 1). 

7. Проводиться перевірка стану лічильника циклу. Якщо зна-
чення лічильника перевищує кількість заданих значень х (10), 
цикл припиняється, і виводиться отримане значення суми. 

8. Якщо значення лічильника дорівнює або менше за кількість 
заданих х (10), цикл повторюється з блоку № 4. 

Нижче подана блок-схема алгоритму розв’язання задачі. 

Початок

1

S: = 0

2

n: = 1
3

х

4

n  10
S

98

n: = n + 1

7

S: = S + x
6

Кінець

10

x > 0
5

Истина

Ложь

Ложь

Истина
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У наведеному прикладі використовується цикл з післяумовою 
(перевірка умови виконання циклу — в кінці). 

Аналогічно можна побудувати алгоритм для накопичення до-
бутку, лише як початкове значення добутку треба використати 
одиницю, виходячи з того, що при множенні будь-якого числа на 
одиницю результат не зміниться. 

8.3.4. Складні алгоритми 

Складні алгоритми можуть містити сукупності перелічених 
вище циклів.  

Наприклад, визначити суму чисел натурального ряду доти, 
доки остаточне значення суми не перевищить 1000. 

Вивести значення отриманої суми і кількість ітерацій (повто-
рень циклу). 

Основний цикл буде складатися з трьох типів: цикл з на- 
копиченням (накопичується значення суми), цикл по вхідно- 
му значенню (перше значення натурального ряду є одини- 
цею, а кожне наступне значення більше від попереднього на 
один) і цикл по вихідному значенню (ітераційний цикл про- 
довжується, доки отримане значення суми не перевищить 1000). 
Переважаючим є тип циклу по вихідному значенню тому,  
що саме за вихідним значенням цикл або продовжується,  
або ні. 

Етапи розв’язання задачі: 

1. Задається початкове значення накопичувача суми S (0). 
2. Задається початкове значення числа натурального ря- 

ду n (1). 
3. Проводиться накопичення суми (S + n). 
4. Проводиться перевірка значення накопиченої суми.  
5. Якщо отримане значення суми менше або дорівнює 1000, 

збільшується значення числа натурального ряду (n + 1) і цикл по-
вторюється з блоку № 3. 

6. Якщо отримане значення суми більше за 1000, цикл припи-
няється. 

7. Виводиться значення суми S. 
8. Виводиться кількість повторень (n). 

Нижче показана блок-схема алгоритму розв’язання задачі. 
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n: = 1

3

Кінець

9

S: = S + n
4

S  1000
5

n: = n + 1

6

S

7

n

8
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Ложь

Початок
1

S: = 0
2

 
 
Таким чином, перш ніж починати розв’язання будь-яку зада-

чу, треба: 
 задачу формалізувати,  
 розбити на кроки, 
 кожному кроку дати відповідно розроблений модуль (або 

розробити його), 
 скласти повний алгоритм, 
 перевірити його функціональність, 
 приступати до виконання. 
Для цього зовсім не обов’язково відтворювати алгоритм схем-

но чи словесно, якщо він досить простий, проте у разі розв’язан-
ня складних задач це просто необхідно. 
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Якщо робота із запитами уже непотрібна, Автофільтр 
можна закрити. Для цього вибирається пункт меню Данные/ 
Фильтр…/Автофільтр — кнопки зі стрілками на назвах  
полів списку зникнуть, і таблиця набуде попереднього 
вигляду. Для подальшої роботи із запитами Автофільтра, його 
знову треба викликати: пункт меню Данные/Фильтр…/Авто-
фільтр і т.д. 

9.17.2.2. Використання Розширеного фільтра 

На відміну від Автофільтра, де критерії заносяться під час 
роботи фільтра, Розширений фільтр може працювати тільки 
тоді, коли критерії для пошуку даних попередньо створені 
користувачем і занесені у визначений діапазон комірок таблиці. 
Цей діапазон бажано має міститися над списком і має бути 
відокремленим від списку щонайменше одним порожнім 
рядком.  

Простий критерій складається з двох комірок, розміщених у 
таблиці вертикально: верхня комірка містить точну копію 
заголовка поля списку, в якому перевіряється умова пошуку 
даних, а нижня комірка містить безпосередньо саму умову 
пошуку. 

Складний критерій містить у собі декілька простих 
критеріїв, сполучених або по вертикалі — декілька умов на одне 
поле, або по горизонталі — по одній умові на декілька полів.  

Критерії, сполучені по горизонталі, поєднуються зв’язкою И, 
тобто записи зі списку за таким критерієм вибираються у 
випадку, коли всі прості критерії, що входять у складний 
критерій, виконуються.  

Критерії, сполучені по вертикалі, поєднуються зв’язкою ИЛИ, 
тобто записи зі списку за таким критерієм вибираються, коли 
хоча б один із простих критеріїв, що входять у складний 
критерій, виконується. У таких критеріях допускається заголовок 
поля заносити тільки один раз. 

Складений критерій — це сукупність декількох складних 
критеріїв — містить по декілька умов на декілька полів. 

Обчислювальний критерій може бути різновидом простого 
або складного критерію, де як умова виступає функція або 
формула. Записи за таким критерієм вибираються зі списку за 
значенням, отриманим у результаті обчислення цієї формули або 
функції. 
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Нижче наведені приклади створення критеріїв для пошуку 
такої інформації: 

1. Вибрати зі списку всі записи про клієнта Васильєва. 
За правилами створення критеріїв діапазон для них буде 

розміщуватися у робочому аркуші по рядках з першого по 
дев’ятий. 

Даний запит включає одну умову (прізвище клієнта — 
Васильєв), тому створюється простий критерій для пошуку в полі 
Прізвище клієнта прізвища Васильєв. 

У комірку В1 копіюється заголовок поля Прізвище клієнта, а 
в комірку В2 — умова для пошуку — Васильєв: 

 

1

2

B

Прізвище 

клієнта

Васильєв  
 

Таким чином, діапазон створеного простого критерію 
розміщується у комірках В1:В2. 

2. Вибрати зі списку всі записи, що стосуються або клієнтів 
Васильєва, або Петрова, або Іванова. 

Даний запит включає три умови, що накладаються на поле 
Прізвище клієнта (прізвище — або Васильєв, або Петров, або 
Іванов), тому створюється складний критерій із трьох простих, 
які поєднані зв’язкою ИЛИ. 

У комірку В3 копіюється умова для пошуку — Петров, а в 
комірку В4 — Іванов: 
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Петров
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Діапазоном створеного складного критерію будуть комірки 
В1:В4. 

3. Вибрати зі списку усі записи про клієнта Васильева, що 
замовляв телефони. 

Даний запит включає дві умови — одна накладається на поле 
Прізвище клієнта (прізвище Васильєв), а друга — накладається 
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на поле Назва виробу (виріб Телефон), тому створюється 
складний критерій з двох простих, що поєднані зв’язкою И. 

У комірку С1 копіюється заголовок поля Назва виробу, а в 
комірку С2 — умова для пошуку — Телефон: 

 

1
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B C

Прізвище 

клієнта

Назва 

виробу

Васильєв Телефон  
 

Діапазон для цього критерію — комірки В1:С2. 
4. Вибрати зі списку всі записи про клієнта Васильєва, що 

замовляв телефони, клієнта Петрова, що замовляв принтери, та 
всі замовлення клієнта Іванова. 

У даному випадку створюється складений критерій, що 
містить по три умови на два поля. Під час виконання запиту в 
полі Прізвище клієнта має міститися або прізвище Васильєв і 
одночасно в полі Назва виробу — Телефон, або прізвище Петров і 
одночасно Принтер, або прізвище Іванов і будь-яка назва виробу. 

У комірку С3 копіюється назва виробу Принтер, а в комірку 
С4 заноситься знак * (який означає будь-яке текстове значення): 
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Діапазон створеного критерію — комірки В1:С4. 
5. Вибрати зі списку всі записи про клієнтів Васильєва, що 

замовляв телефони за готівку, Петрова, що замовляв принтери у 
кредит, та Іванова, що оформляв свої замовлення чеком. 

Аналогічно попередньому створюється складений критерій, 
який розміщується у діапазоні В1:D4. 
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6. Вибрати зі списку всі записи, які стосуються або клі- 
єнта Васильєва, або замовлень принтерів, або оформлення 
чеком. 

Створюється складений критерій по трьох полях, умови в 
якому поєднуються зв’язкою ИЛИ: 

 

6

7

8

9

B C D

Прізвище 

клієнта

Назва 

виробу

Форма 

розрахунку

Васильєв

Принтер

чек  
 
Діапазон розміщення такого критерію — комірки В6:D9. 
7. Вибрати зі списку всі записи про замовлення за готівку в 

1997 році. 
Створюється складений критерій по двох полях, поєднаних 

зв’язкою И: 
 

1

2

D E F

Форма 

розрахунку

Дата 

замовлення

Дата 

замовлення

готівка >=01.01.97 <=31.12.97  
 
Критерії по полях Форма розрахунку і Дата замовлення 

розташовані горизонтально, тому що дата одночасно має бути в 
межах 1997 року, і при цьому формою розрахунку має бути 
готівка. 

Діапазоном такого критерію є комірки D1:F2. 
8. Вибрати зі списку всі записи про максимальну і мінімальну 

суму замовлення. 
Такий запит має містити критерій пошуку, де одразу не можна 

занести потрібну умову, а треба спочатку вирахувати 
максимальне та мінімальне значення і потім послатися на ці 
значення у критерії. Таким чином, створюється складний 
обчислювальний критерій, де як умова заносяться функції 
знаходження максимального та мінімального значень у полі 
Сума замовлення. 

У комірку Е6 копіюється заголовок поля Сума замовлення, у 
комірку Е7 заноситься функція  
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= МАКС(абсолютний діапазон числових значень цього поля), 
а у комірку Е8 — функція  

=МИН(абсолютний діапазон числових значень цього поля). 
 

6

7

8

E

Сума замовлення

=МАКС($J$12:$J$24)

=МИН($J$12:$J$24)  
 

Замість тексту функцій у критерію будуть показані обчислені 
за цими функціями значення: 

 

6

7

8

E

Сума 

замовлення

70 800р.         

2 124р.            
 
Критерії розміщуються по вертикалі — зв’язка ИЛИ, тому що 

не можна вибирати записи, які одночасно містили б і 
значення максимуму, і значення мінімуму по вказано-
му полю. 

Діапазон створеного критерію — комірки Е6:Е8. 
9. Вибрати зі списку всі записи із значеннями податку, які 

більші за середні. 
Для створення такого критерію непотрібно заносити 

заголовок поля для пошуку даних, а достатньо занести у комірку 
F7 формулу 

=І12>СРЗНАЧ($I$12:$I$24) 
де І12 — адреса комірки першого запису в полі Податок, а 

$I$12:$I$24 — абсолютний діапазон усіх числових значень 
комірок цього поля. 

Незважаючи на те, що заголовок поля не заноситься, порожня 
комірка F6 все одно включається до діапазону критерію — F6: 
F7. 
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6

7

F

=I12>СРЗНАЧ($I$12:$I$24)  
Після введення формули в комірці з’явиться текст ИСТИНА, 

що означає: комірка І12 містить значення, яке дійсно 
більше від середнього по цьому полю, або — ЛОЖЬ, 
що означає: комірка І12 містить значення, яке не біль-
ше від середнього по цьому полю. 

 

6

7

F

ЛОЖЬ  
 

10. Аналогічно можна створити простий обчислювальний 
критерій для пошуку даних у списку із значеннями кількості, які 
менші за середні: 

Текст критерію: 
 

7

8

G

=F12<СРЗНАЧ($F$12:$F$24)  
 
Вигляд після введення формули: 
 

7

8

G

ИСТИНА  
 
Діапазон — комірки G7:G8. 
11. Якщо поєднати створені критерії — діапазон F6:G8, то 

отримається складний обчислювальний критерій, критерій 
пошуку по полях Податок і Кількість (зв’язка ИЛИ): Вибрати зі 
списку всі записи із значеннями податку, що більші за середні, 
або всі записи із значеннями кількості, які менші за середні. 

Текст критерію: 
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6

7

8

F G

=I12>СРЗНАЧ($I$12:$I$24)

=F12<СРЗНАЧ($F$12:$F$24)  
Вигляд критерію на робочому аркуші: 
 

6

7

8

F G

ЛОЖЬ

ИСТИНА  
 

Можна також створювати складні обчислювальні критерії з 
додатковими умовами пошуку. Наприклад, 

12. Вибрати зі списку всі записи про телефони, загальна 
вартість яких перевищує середнє значення. 

Такий критерій містить дві умови: перша накладається на поле 
Назва виробу (виріб Телефон), а друга має містити 
обчислювальний критерій по полю Загальна вартість, який 
стосується тільки телефонів. 

Перед створенням такого критерію список має бути 
відсортований по полю першої умови (Назва виробу) з тим, щоб 
усі однакові назви виробів містилися одне під іншим. Таким 
чином, назви телефонів містяться у діапазоні Е18:Е22, а 
відповідні телефонам числові значення загальної вартості 
містяться у діапазоні Н18:Н22. 

Простий критерій, що накладається на поле Назва виробу, 
розміщується у комірках Н6:Н7 

 

6

7

H

Назва 

виробу

Телефон  
 

Обчислювальний критерій, що накладається на поле Загальна 
вартість, розміщується у комірках І6:І7, але для визначення 
додаткової умови перед заголовком поля цього критерію 
заноситься умова з першого простого критерію і натискається 
клавіша проміжку, а в обчислення формули діапазоном для 
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середнього значення буде абсолютний діапазон $Н$18:$Н$22, що 
відповідає додатковій умові: 

Текст обчислювального критерію: 

6

7

I

Телефони Загальна вартість

=H12>СРЗНАЧ($H$18:$H$22)  
Вигляд обчислювального критерію в робочому аркуші: 
 

6

7

I

Телефони Загальна вартість

ИСТИНА  
 
Обидві умови у складному обчислювальному критерії поєд-

нуються зв’язкою И: 
 

6

7

H I

Назва 

виробу Телефони Загальна вартість

Телефон ИСТИНА  
 

Таким чином, діапазон створеного критерію розміщений у 
комірках Н6:І7. 

Після створення критеріїв можна використовувати 
Росширенный фильтр для організації запитів. Розширений 
фільтр викликається за допомогою пункту меню 
Данные/Фильтр…/ Расширенный фильтр. З’явиться діалогове 
вікно розширеного фільтру: 
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У цьому вікні автоматично позначиться діапазон списку (зона 
Исходный диапазон), якщо список був попередньо виділений або 
курсор мишки розміщувався на будь-якому із записів списку. 

У зону Діапазон условий треба занести адреси потрібного 
діапазону критерію і, якщо натиснути на Ok, у списку будуть 
показані тільки ті записи, що відповідають уведеному критерію. 
Якщо ж вибрати мишкою покажчик Скопировать результат в 
другое место у зоні Обработка, то активізується зона 
Поместить результат в диапазон, де треба вказати адресу лівої 
верхньої комірки майбутнього діапазону для вставляння 
вибраних зі списку записів. 

Нижче розміщені дані для фільтрації і результати запитів. 
Дані для критерію 1: 
 

 
 

Результат першого запиту із підписом: 
 

26

27

28

29

30

31

32

A B C D E F G H I J K L

Дані про клієнта Васильєва

№
 п

/п Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу К-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку Сплачено

11 Васильєв 12.12.97 444 Модем 130 250р.       32 500р.  5 850,0р.     38 350,0р.    готівка так

8 Васильєв 23.02.96 321 Принтер 120 500р.       60 000р.  10 800,0р.   70 800,0р.    готівка так

1 Васильєв 29.09.98 123 Телефон 10 230р.       2 300р.    414,0р.        2 714,0р.      готівка так

13 Васильєв 02.07.98 123 Телефон 12 230р.       2 760р.    496,8р.        3 256,8р.      готівка так

5 Васильєв 13.12.97 123 Телефон 50 230р.       11 500р.  2 070,0р.     13 570,0р.    кредит так 
 
Дані для другого критерію (показати записи про замовлення 

клієнтів Васильєва, Петрова та Іванова): 
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Результат другого запиту (список фільтрується без копіюван-

ня): 
 

 
 

Дані для третього критерію: 
 

 
 

Результати запиту із підписом: 
 

34

35

36

37

38

A B C D E F G H I J K L

Дані про клієнта Васильєва, який замовляв телефони

№
 п

/п

Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу К-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку Сплачено

1 Васильєв 29.09.98 123 Телефон 10 230р.       2 300р.    414,0р.        2 714,0р.      готівка так

13 Васильєв 02.07.98 123 Телефон 12 230р.       2 760р.    496,8р.        3 256,8р.      готівка так

5 Васильєв 13.12.97 123 Телефон 50 230р.       11 500р.  2 070,0р.     13 570,0р.    кредит так
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Дані для четвертого критерію: 
 

 
Результат (усі записи про клієнта Васильєва, що замовляв 

телефони, клієнта Петрова, що замовляв принтери, та дані про 
замовлення клієнта Іванова): 

 

11

12

16

17

18

19

20

23

24

A B C D E F G H I J K L

№
 п

/п

Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу К-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку Сплачено

3 Іванов 12.04.97 222 Ксерокс 8 1 200р.    9 600,0р. 1 728,0р.     11 328,0р.    чек ні

12 Іванов 24.08.98 321 Принтер 10 500р.       5 000р.    900,0р.        5 900,0р.      кредит ні

4 Петров 30.08.97 321 Принтер 12 500р.       6 000р.    1 080,0р.     7 080,0р.      кредит так

1 Васильєв 29.09.98 123 Телефон 10 230р.       2 300р.    414,0р.        2 714,0р.      готівка так

13 Васильєв 02.07.98 123 Телефон 12 230р.       2 760р.    496,8р.        3 256,8р.      готівка так

5 Васильєв 13.12.97 123 Телефон 50 230р.       11 500р.  2 070,0р.     13 570,0р.    кредит так

2 Іванов 12.04.98 234 Факс 9 200р.       1 800р.    324,0р.        2 124,0р.      чек так

6 Іванов 14.01.98 234 Факс 45 200р.       9 000р.    1 620,0р.     10 620,0р.    готівка так  
 

Дані для п’ятого критерію: 
 

 
 

Результат запиту із підписом: 
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40

41

42

43

44

45

46

A B C D E F G H I J K L
№

 п
/п Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу К-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку Сплачено

3 Іванов 12.04.97 222 Ксерокс 8 1 200р.    9 600,0р. 1 728,0р.     11 328,0р.    чек ні

4 Петров 30.08.97 321 Принтер 12 500р.       6 000р.    1 080,0р.     7 080,0р.      кредит так

1 Васильєв 29.09.98 123 Телефон 10 230р.       2 300р.    414,0р.        2 714,0р.      готівка так

13 Васильєв 02.07.98 123 Телефон 12 230р.       2 760р.    496,8р.        3 256,8р.      готівка так

2 Іванов 12.04.98 234 Факс 9 200р.       1 800р.    324,0р.        2 124,0р.      чек так

Дані про клієнта Васильєва, який замовляв телефони за готівку, клієнта Петрова, що замовляв принтери у кредит та всі замовлення 

клієнта Іванова

 
 

Дані для виконання шостого запиту: 
 

 
Результат запиту (копіюється під списком): 
Вибираються записи, які стосуються або клієнта Васильєва, 

або замовлень принтерів, або оформлення чеком. 
 

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

A B C D E F G H I J K L

№
 п

/п Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу К-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку Сплачено

3 Іванов 12.04.97 222 Ксерокс 8 1 200р.    9 600,0р. 1 728,0р.     11 328,0р.    чек ні

11 Васильєв 12.12.97 444 Модем 130 250р.       32 500р.  5 850,0р.     38 350,0р.    готівка так

9 Петров 20.10.98 444 Модем 40 250р.       10 000р.  1 800,0р.     11 800,0р.    чек ні

8 Васильєв 23.02.96 321 Принтер 120 500р.       60 000р.  10 800,0р.   70 800,0р.    готівка так

12 Іванов 24.08.98 321 Принтер 10 500р.       5 000р.    900,0р.        5 900,0р.      кредит ні

4 Петров 30.08.97 321 Принтер 12 500р.       6 000р.    1 080,0р.     7 080,0р.      кредит так

1 Васильєв 29.09.98 123 Телефон 10 230р.       2 300р.    414,0р.        2 714,0р.      готівка так

13 Васильєв 02.07.98 123 Телефон 12 230р.       2 760р.    496,8р.        3 256,8р.      готівка так

5 Васильєв 13.12.97 123 Телефон 50 230р.       11 500р.  2 070,0р.     13 570,0р.    кредит так

10 Сидоров 21.09.98 123 Телефон 30 230р.       6 900р.    1 242,0р.     8 142,0р.      чек ні

7 Сидоров 21.02.98 123 Телефон 60 230р.       13 800р.  2 484,0р.     16 284,0р.    чек ні

2 Іванов 12.04.98 234 Факс 9 200р.       1 800р.    324,0р.        2 124,0р.      чек так  
 

Дані для сьомого запиту: 
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Результат (записи за 1997 рік із замовленнями за готівку): 
 

 
 

Дані для восьмого запиту (усі записи про максимальну і 
мінімальну суму замовлення): 

 

 
Результат: 
 

 
 

Аналогічно задаються дані для наступних запитів. Результати 
показані нижче: 

Результат дев’ятого запиту (всі записи із значеннями податку, 
які більші за середні): 

 

11

13

15

22

A B C D E F G H I J K L

№
 п

/п Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу К-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку Сплачено

11 Васильєв 12.12.97 444 Модем 130 250р.       32 500р.  5 850,0р.     38 350,0р.    готівка так

8 Васильєв 23.02.96 321 Принтер 120 500р.       60 000р.  10 800,0р.   70 800,0р.    готівка так

7 Сидоров 21.02.98 123 Телефон 60 230р.       13 800р.  2 484,0р.     16 284,0р.    чек ні  
 

Результат десятого запиту (записи із значеннями кількості, які 
менші за середні): 

 

11

12

14

16

17

18

19

21

A B C D E F G H I J K L

№
 п

/п Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу К-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку Сплачено

3 Іванов 12.04.97 222 Ксерокс 8 1 200р.    9 600,0р. 1 728,0р.     11 328,0р.    чек ні

9 Петров 20.10.98 444 Модем 40 250р.       10 000р.  1 800,0р.     11 800,0р.    чек ні

12 Іванов 24.08.98 321 Принтер 10 500р.       5 000р.    900,0р.        5 900,0р.      кредит ні

4 Петров 30.08.97 321 Принтер 12 500р.       6 000р.    1 080,0р.     7 080,0р.      кредит так

1 Васильєв 29.09.98 123 Телефон 10 230р.       2 300р.    414,0р.        2 714,0р.      готівка так

13 Васильєв 02.07.98 123 Телефон 12 230р.       2 760р.    496,8р.        3 256,8р.      готівка так

10 Сидоров 21.09.98 123 Телефон 30 230р.       6 900р.    1 242,0р.     8 142,0р.      чек ні  
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Результат одинадцятого запиту (всі записи із значеннями по-
датку, що більші за середні, або всі записи із значеннями 
кількості, які менші за середні): 

 

11

12

13

14

15

16

17

18
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A B C D E F G H I J K L

№
 п

/п Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу К-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку Сплачено

3 Іванов 12.04.97 222 Ксерокс 8 1 200р.    9 600,0р. 1 728,0р.     11 328,0р.    чек ні

11 Васильєв 12.12.97 444 Модем 130 250р.       32 500р.  5 850,0р.     38 350,0р.    готівка так

9 Петров 20.10.98 444 Модем 40 250р.       10 000р.  1 800,0р.     11 800,0р.    чек ні

8 Васильєв 23.02.96 321 Принтер 120 500р.       60 000р.  10 800,0р.   70 800,0р.    готівка так

12 Іванов 24.08.98 321 Принтер 10 500р.       5 000р.    900,0р.        5 900,0р.      кредит ні

4 Петров 30.08.97 321 Принтер 12 500р.       6 000р.    1 080,0р.     7 080,0р.      кредит так

1 Васильєв 29.09.98 123 Телефон 10 230р.       2 300р.    414,0р.        2 714,0р.      готівка так

13 Васильєв 02.07.98 123 Телефон 12 230р.       2 760р.    496,8р.        3 256,8р.      готівка так

10 Сидоров 21.09.98 123 Телефон 30 230р.       6 900р.    1 242,0р.     8 142,0р.      чек ні

7 Сидоров 21.02.98 123 Телефон 60 230р.       13 800р.  2 484,0р.     16 284,0р.    чек ні  
 

Результат дванадцятого запиту (всі записи про телефони, зага-
льна вартість яких перевищує середнє значення): 

 

11

20

22

A B C D E F G H I J K L

№
 п

/п Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу К-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку Сплачено

5 Васильєв 13.12.97 123 Телефон 50 230р.       11 500р.  2 070,0р.     13 570,0р.    кредит так

7 Сидоров 21.02.98 123 Телефон 60 230р.       13 800р.  2 484,0р.     16 284,0р.    чек ні  

9.18. АНАЛІЗ ДАНИХ У СПИСКУ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ 

Зведеною таблицею називають таблицю, яка створюється на 
основі даних зі списку з великою кількістю полів і 
використовується для зручного перегляду потрібних записів та 
швидкого виконання запитів, у тому числі і запитів із проміжними 
підсумками. 

Зведену таблицю можна створити, використовуючи не тільки 
списки даних у середовищі Microsoft Excel, а й зовнішні джерела 
інформації (наприклад, записи із баз даних, створених у 
середовищі Microsoft Access). 

9.18.1. Створення зведеної таблиці 

Можна (але не обов’язково) спочатку виділити діапазон 
списку для створення зведеної таблиці за цим списком. Із пункту 
меню Данные вибирається підпункт Сводная таблица… 

З’явиться вікно Майстра зведених таблиць. 
На першому кроці вибирається джерело даних для створення 

таблиці і натискається кнопка Далее. 
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На другому кроці визначається діапазон даних і натискається 

кнопка Далее. 
Якщо перед викликом Майстра діапазон даних був виділений, 

то його адреса (або назва) буде автоматично показана, і 
треба просто перейти до наступного кроку. 

 

 
 

На третьому кроці буде показаний макет майбутньої зведеної 
таблиці: 
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Макет складається з чотирьох зон, в яких можна розміщувати 
поля зі списку (кнопка за назвою потрібного поля перетягається 
мишкою у відповідну зону): 

 зона Строка;  
 зона Столбец; 
 зона Страница. 
У перелічених зонах можна розміщувати будь-які поля, крім 

полів з числовими значеннями. 
 Зона Данные — де можна розміщувати поля тільки з 

числовими значеннями. 
На четвертому кроці визначається місце для розташування 

майбутньої зведеної таблиці: 
 

 
 

Краще вибрати розміщення на новому робочому аркуші і 
потім натиснути кнопку Готово. 

9.18.1.1. Приклад 1 
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Створити зведену таблицю за даними списку База 1 так, щоб 
можна було з’ясувати, які з виробів і з якою сумарною 
кількістю замовляв кожен з клієнтів.  

Для цього викликається Майстер зведених таблиць, 
позначається джерело даних — список Microsoft Excel, вказується 
його діапазон — $A$11:$L$24 (або ім’я списку База1) і в зоні 
Строка розміщується поле Прізвище клієнта, у зоні Столбец — 
поле Назва виробу, у зоні Данные — поле Кількість, а зона 
Страница поки що залишиться вільною: 

 

 
Видно, що після розміщення поля Кількість у зоні Данные 

з’явилася назва Сумма по полю Кількість, тобто у цій зоні 
числові дані будуть автоматично підсумовуватися. Потім 
вибирається розташування зведеної таблиці на новому аркуші і 
кнопка Готово. 

З’явиться зведена таблиця, де по рядках розташовані прізвища 
клієнтів, по стовпчиках — назви виробів, а на перетині рядків і 
стовпчиків — сумарна кількість замовлених виробів. Крім того, 
підраховується сума кількості замовлених виробів для кожного 
клієнта по рядку і кожного виробу по стовпчику (Общий итог): 
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По такій таблиці можна швидко проаналізувати дані про те, 
які вироби користуються попитом (Модеми), а які — ні 
(Ксерокси), а також з’ясувати, хто з клієнтів замовляв 
вироби частіше (Васильєв), а хто рідше (Сидоров). 

Для збереження цих даних у вигляді запиту треба двічі клац-
нути мишкою на потрібній цифрі у стовпчику або рядку Общий 
итог. Наприклад, коли двічі клацнути мишкою по цифрі 322 у 
стовпчику Общий итог навпроти прізвища Васильєв, 
автоматично виберуться всі записи зі списку База1 про цього 
клієнта і розмістяться на окремому аркуші робочої книги: 

 
№ 

п/п

Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу К-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку Сплачено

11 Васильєв 12.12.97 444 Модем 130 250 32500 5850 38350 готівка так

8 Васильєв 23.02.96 321 Принтер 120 500 60000 10800 70800 готівка так

5 Васильєв 13.12.97 123 Телефон 50 230 11500 2070 13570 кредит так

13 Васильєв 02.07.98 123 Телефон 12 230 2760 496,8 3256,8 готівка так

1 Васильєв 29.09.98 123 Телефон 10 230 2300 414 2714 готівка так  
 
Так само можна отримати відповідь на запит про замовлення 

принтерів (двічі клацнувши мишкою по цифрі 142 у зоні Общий 
итог по стовпчику Принтер): 

 
№ 

п/п

Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу К-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку Сплачено

8 Васильєв 23.02.96 321 Принтер 120 500 60000 10800 70800 готівка так

12 Іванов 24.08.98 321 Принтер 10 500 5000 900 5900 кредит ні

4 Петров 30.08.97 321 Принтер 12 500 6000 1080 7080 кредит так  
9.18.1.2. Приклад 2 

 
Створити зведену таблицю за даними списку База1 так, щоб 

можна було з’ясувати, які вироби, якими клієнтами і як 
замовлялися та яку суму замовлення за них сплачено або 
несплачено. 

Викликається Майстер зведених таблиць, так само, як у 
першому прикладі, визначається джерело даних і діапазон 
списку. Після другого кроку з’явиться повідомлення, яке виникає 
щоразу при створенні нової зведеної таблиці за даними того ж 
списку. Треба вибрати кнопку Да або Нет для продовження 
роботи.  
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Вибирається кнопка Нет і на третьому кроці заповнюється 

макет: 
Поле Назва виробу — у зону Строка, поля Форма 

розрахунку і Сплачено — у зону Столбец, поле Прізвище 
клієнта —  
у зону Страница, а поле Сума замовлення — у зону Данные: 

 

 
У результаті отримуємо зведену таблицю: 
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Використовуючи створену зведену таблицю як джерело для 

запитів, можна вибрати записи про вироби, які замовлені чеком і 
не сплачені — двічі клацнути мишкою по цифрі 47554 у зоні 
Общий итог стовпчика Чек — ні. З’явиться новий аркуш із 
записами:  

 
№ 

п/п

Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу

К-

сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку Сплачено

3 Іванов 12.04.97 222 Ксерокс 8 1200 9600 1728 11328 чек ні

9 Петров 20.10.98 444 Модем 40 250 10000 1800 11800 чек ні

7 Сидоров 21.02.98 123 Телефон 60 230 13800 2484 16284 чек ні

10 Сидоров 21.09.98 123 Телефон 30 230 6900 1242 8142 чек ні  
 
Якщо у зведеній таблиці зі списку Прізвище клієнта вибрати 

потрібне прізвище (наприклад, Васильєв): 
 

 
То у зведеній таблиці залишаться записи тільки про вибраного 

клієнта: 
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Так само тепер можна робити потрібні користувачу запити, як 

у попередньому прикладі. 

9.18.1.3. Приклад 3 

Створити зведену таблицю за даними списку База1 так, щоб 
можна було з’ясувати, які вироби, якими клієнтами, 
коли і як замовлялися та який податок за них сплачено 
або несплачено. 

Заповнюється макет зведеної таблиці: 
Поле Дата замовлення — у зону Строка, поля Прізвище 

клієнта, Назва виробу і Форма розрахунку — у зону 
Страница, поле Сплачено — в зону Столбец, а поле Податок — 
у зону Данные: 
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У результаті утвориться така зведена таблиця: 
 

 
 

Можна зробити запит по несплачених податках — двічі 
клацнути мишкою по цифрі 8154 у рядку Общий итог стовпчика 
Сплачено — ні: 

 

№ 

п/п

Прізвище 

клієнта

Дата 

замовлення

Код 

виробу

Назва 

виробу К-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна 

вартість Податок

Сума 

замовлення

Форма 

розрахунку

3 Іванов 12.04.97 222 Ксерокс 8 1200 9600 1728 11328 чек

7 Сидоров 21.02.98 123 Телефон 60 230 13800 2484 16284 чек

12 Іванов 24.08.98 321 Принтер 10 500 5000 900 5900 кредит

10 Сидоров 21.09.98 123 Телефон 30 230 6900 1242 8142 чек

9 Петров 20.10.98 444 Модем 40 250 10000 1800 11800 чек  
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Також можна детально проглянути дані про суму податку 

клієнта Васильєва, який замовляв телефони у кредит. Для цього у 
зведеній таблиці зі списків Прізвище клієнта, Назва виробу та 
Форма розрахунку вибираються дані для показу: 

 

 
Видно, що телефони у кредит замовлялися клієнтом 

Васильєвим 13 грудня 1997 року. Замовлені вироби були 
оплачені і загальний податок за них склав суму 2 070 грн. 

У зведених таблицях, де у макеті заповнялася зона Страница, 
можна автоматично створити запити із даних зони Страница, і 
результати запитів занесуться у нові аркуші робочої таблиці із 
відповідними назвами. 

Наприклад, потрібно створити запити по замовленнях 
кожного з клієнтів і розташувати ці запити на окремих аркушах з 
назвами Васильєв, Петров, Іванов, Сидоров. 

Для цього активізується зведена таблиця із попереднього 
прикладу. Разом із таблицею активізується панель інструментів 
Сводные таблицы із кнопками: 
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Натискаючи на потрібну кнопку, можна виконати приведені 

дії, а зі списку Сводная таблица можна вибрати такі пункти: 
 

 
Для створення вищевказаного запиту натискається кнопка 

Отобразить страницы панелі інструментів, з’явиться вікно, в 
якому треба вибрати поле Прізвище клієнта і натиснути на Ok: 

 

 
 
У робочій книзі автоматично з’являться нові аркуші з даними 

щодо відповідного клієнта: 
 

 
 
Так само можна вибрати або поле Форма розрахунку, або 

Назва виробу, тоді створяться нові аркуші із назвами, які 
розташовані у позначеному полі. 

9.18.2. Редагування зведеної таблиці 
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Замість автоматично вирахуваної суми значень у зоні 
Данные зведеної таблиці можна розташувати будь-яку з 
операцій: максимальне, мінімальне, середнє значення, 
кількість значень тощо. 

9.18.2.1. Приклад 4 

Модифікувати зведену таблицю з прикладу 1 так, щоб можна 
було з’ясувати, які з виробів і скільки разів замовляв кожен із 
клієнтів.  

Активізується робочий аркуш зі створеною зведеною 
таблицею, натискається кнопка Поле свободной таблицы панелі 
інструментів і вибирається потрібна операція для проведення 
обчислень (Количество значений): 

 
 
Після натиснення кнопки Ok таблиця набуде такого вигляду: 
 

 

9.18.2.2. Приклад 5 

Модифікувати зведену таблицю з прикладу 3 з групуванням 
записів по датах замовлення. 
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Для цього активізується потрібна зведена таблиця, 
активізується будь-яка дата і натискається кнопка Групировать 
панелі інструментів. З’явиться вікно, у якому треба вибрати крок 
для групування даних: 

 

 
Можна одночасно вибрати групування по місяцях та роках, пі-

сля натиснення Ok таблиця набуде вигляду: 
 

 
 
Для скасування групування вибирається будь-який рік або 

місяць і натискається кнопка Разгруппировать панелі 
інструментів.  
9.18.3. СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ  
ЗА ДАНИМИ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ 
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Діаграми можна створювати, попередньо виділивши дані без 
загальних підсумків у зведеній таблиці: 

 

 
 
Потім викликається Майстер діаграм і виконується побудова 

діаграми або графіка стандартним чином.  
У результаті за виділеними вище даними буде створена гісто-

рама такого вигляду: 
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Васильєв 130 120 72

Іванов 8 10 54

Петров 40 12

Сидоров 90

Ксерокс Модем Принтер Телефон Факс

 

Так само можна створити інші діаграми за даними інших зве-
дених таблиць. 

9.19. Використання функцій Microsoft Excel  
для проведення аналізу даних у списках 

9.19.1. Функції баз даних 
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За допомогою функцій баз даних можна виконувати 
обчислення у списках — базах даних Microsoft Excel. 

Загальний вигляд функції баз даних: 
=ім’я функції(діапазон бази даних або його ім’я; поле;кри-
терій) 

Діапазон бази даних — це область робочого аркуша, в якій 
розташований список даних, поле — це або адреса заголовка 
стовпчика в списку даних, або його порядковий номер, критерій 
— це одна або декілька умов для обчислення (як у розширеному  
фільтрі). 

Найбільш поширеними функціями баз даних є функції: 
=БДСУММ(діапазон бази даних або його ім’я; поле;крите-

рій) — визначає суму значень у вказаному полі, якщо 
задовольняється критерій, 

=ДСРЗНАЧ(діапазон бази даних або його ім’я; поле;крите-
рій) — визначає середнє значення у вказаному полі, якщо 
задовольняється критерій, 

=ДМАКС(діапазон бази даних або його ім’я; поле;критерій) — 
визначає максимальне значення у вказаному полі, якщо 
задовольняється критерій, 

=ДМИН(діапазон бази даних або його ім’я; поле;критерій) — 
визначає мінімальне значення в указаному полі, якщо 
задовольняється критерій, 

=БСЧЕТ(діапазон бази даних або його ім’я; поле;критерій) — 
визначає кількість значень у вказаному числовому полі, якщо 
задовольняється критерій, 

=БСЧЕТА(діапазон бази даних або його ім’я; поле;критерій) — 
визначає кількість значень у вказаному текстовому полі, якщо 
задовольняється критерій, 

=БИЗВЛЕЧЬ(діапазон бази даних або його ім’я; поле;крите-
рій) — визначає потрібне значення в указаному полі, якщо 
задовольняється критерій. 

У всіх випадках діапазоном бази даних таблиці замовлень є 
комірки А11:L24 (або ім’я діапазону — База1), а поля і критерій 
визначаються залежно від завдання. 

Наприклад, за даними таблиці замовлень визначити: 
1. Загальну суму податку за вироби, замовлені клієнтом 

Васильєвим. 
Використовується функція БДСУММ, параметрами якої є: 
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1), 
Поле — I11, або 9 (назва стовпчика Податок міститься у комір-

ці I11, порядковий номер стовчика= 9), 
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Критерій — міститься у комірках В1:В2. 
 

1

2

B

Прізвище 

клієнта

Васильєв  
 
2. Середню кількість телефонів, замовлених клієнтом 

Васильєвим. 
Використовується функція ДСРЗНАЧ, параметрами якої є: 
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1), 
Поле — F11, або 6 (назва стовчика Кількість міститься у 

комірці F11, порядковий номер стовпчика= 6), 
Критерій — міститься у комірках В1:С2. 

1

2

B C

Прізвище 

клієнта

Назва 

виробу

Васильєв Телефон  
 
3. Максимальну загальну вартість замовлення за готівку у 

1997 році. 
Використовується функція ДМАКС, параметрами якої є: 
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1), 
Поле — Н11, або 8 (назва стовпчика Загальна вартість 

міститься у комірці Н11, порядковий номер стовчика= 8), 
Критерій — міститься у комірках D1:F2. 
 

1

2

D E F

Форма 

розрахунку

Дата 

замовлення

Дата 

замовлення

готівка >=01.01.97 <=31.12.97  
 
4. Мінімальну кількість замовлених телефонів. 
Використовується функція ДМИН, параметрами якої є: 
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1), 
Поле — F11, або 6 (назва стовчика Кількість міститься у 

комірці F11, порядковий номер стовпчика= 6), 
Критерій — міститься у комірках H6:H7. 
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6

7

H

Назва 

виробу

Телефон  
 
5. Скільки разів сплачений податок перевищував середнє 

значення. 
Використовується функція БСЧЕТ, параметрами якої є: 
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1), 
Поле — I11, або 9 (назва числового стовчика Кількість 

міститься у комірці I11, порядковий номер стовпчика= 9), 
Критерій — міститься у комірках F6:F7. 
 

6

7

F

=I12>СРЗНАЧ($ I$12 :$ I$24)

6

7

F

Л ОЖ Ь  
6. Скільки разів клієнт Васильєв замовляв телефони за готівку. 
Використовується функція ДСРЗНАЧ, параметрами якої є: 
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1), 
Поле — В11, або 2 (назва текстового стовпчика Прізвище клі-

єнта міститься у комірці В11, порядковий номер стовпчика= 2), 
Критерій — міститься у комірках В1:D2. 
 

 

 
7. Прізвище клієнта з максимальною сумою замовлення. 
Використовується функція БИЗВЛЕЧЬ, параметрами якої є: 
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1), 
Поле — В11, або 2 (назва стовпчика Прізвище клієнта 

міститься у комірці В11, порядковий номер стовпчика= 2), 
Критерій — міститься у комірках Е6:Е7. 
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Тексти функцій заносяться у вільні комірки таблиці (вручну 

або за допомогою Майстра функцій) і супроводжуються 
текстовими поясненнями. Нижче показані тексти функцій та 
отримані результати: 

 

61

62

63

64

65

66

67

A B C D E F

1. 19 630,80р.    =БДСУММ(База1;I11;B1:B2)

2. 24 =ДСРЗНАЧ(База1;F11;B1:C2)

3. 32 500р.         =ДМАКС(База1;8;D1:F2)

4. 10 =ДМИН(База1;6;H6:H7)

5. 3 =БСЧЁТ(A11:L24;I11;F6:F7)

6. 2 =БСЧЁТА(База1;B11;B1:D2)

7. Васильєв =БИЗВЛЕЧЬ(База1;2;E6:E7)  

9.19.2. Функції пошуку даних 

Використовуються такі функції: 
=ВПР(пошукове значення; масив комірок; номер поля;[діапа-

зон перегляду]) 
Функція ВПР провадить пошук вказаного значення у 

першому стовпчику масиву комірок і, якщо таке значення є у 
масиві, видає з поля значення, відповідне знайденому в тому ж 
рядку. Діапазон перегляду — необов’язковий логічний параметр, 
який може набувати значення ИСТИНА або ЛОЖЬ. Якщо він не 
вказується (ИСТИНА), то провадиться точний пошук, якщо ж 
вказується (ЛОЖЬ), то провадиться приблизний пошук. Таблиця 
(масив комірок) обов’язково має бути відсортована за зростанням 
по першому стовпчику. 

=ПОИСКПОЗ(пошукове значення; масив комірок) 
Функція ПОИСКПОЗ провадить пошук указаного значен- 

ня у масиві комірок (один стовпчик) і, якщо таке значення  
у масиві знайдене, видає номер рядка, де це значення міс- 
титься. 

=ПРОСМОТР(пошукове значення; масив комірок) 
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Функція ПРОСМОТР провадить пошук значення у масиві 
комірок (кількість стовпчиків у масиві не повинна 
перевищувати кількості рядків) і видає значення з останнього 
стовпчи- 
ка у масиві, яке відповідає пошуковому значенню у тому ж  
рядку. 

Наприклад, задана таблиця з даними про вироби: 
 

2

3

4

5

6

7

A B C D E F

Код 

виробу Назва виробу

Замовлена 

к-сть

Ціна за 

одиницю

Загальна к-сть 

на складі Залишок

123 Телефон 60 230р.      100 40

222 Ксерокс 8 1 200р.   12 4

234 Факс 9 200р.      55 46

321 Принтер 120 500р.      250 130

444 Модем 40 250р.      410 370  
 
Треба за введеним кодом виробу визначити: 
 Назву виробу (вибирається з поля 2 — Назва виробу), 
Використовується функція ВПР з такими параметрами: 
Заданий код виробу — посилання на адресу комірки, де 

міститься значення коду або сам код, 
Масив комірок — A3:F7, 
Номер поля — 2 (стовпчик Назва виробу). 

 замовлену кількість (вибирається з поля 3 — Замовлена  
к-сть),  

Використовується функція ВПР з такими параметрами: 
Заданий код виробу — посилання на адресу комірки, де 

міститься значення коду, або сам код, 
Масив комірок — A3:F7, 
Номер поля — 3 (стовпчик Замовлена к-сть). 

 залишок виробів з указаним кодом на складі (поле 6 — 
Залишок) тощо. 

Використовується функція ВПР з такими параметрами: 
Заданий код виробу — посилання на адресу комірки, де 

міститься значення коду, або сам код, 
Масив комірок — A3:F7, 
Номер поля — 6 (стовпчик Залишок). 
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 Порядковий номер виробу в списку виробів (вибирається за 
масивом комірок із кодами виробів). 

Використовується функція ПОИСКПОЗ із такими парамет-
рами: 

Заданий код виробу — посилання на адресу комірки, де 
міститься значення коду, або сам код, 

Масив комірок — A3:А7. 

 Ціну за одиницю такого виробу (вибирається за масивом 
комірок, у якому останнім стовпчиком має бути стовпчик D з 
цінами за одиницю). 

Використовується функція ПРОСМОТР з такими парамет-
рами: 

Заданий код виробу — посилання на адресу комірки, де 
міститься значення коду або сам код, 

Масив комірок — A3: D7. 
Можна тексти функцій увести в комірки таблиці вручну, мож-

на використати Майстра функцій, проте для зручного 
пошуку і перегляду знайдених значень спочатку можна 
створити спеціальну форму — шаблон з комірок таб-
лиці.  

У створену форму у відповідні комірки заносяться функції 
(формули), а при введенні пошукового значення у 
формі мають бути показані знайдені за допомогою 
введених функцій значення. 

 
Загальний вигляд форми: 
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

B C D E

Код виробу

Назва виробу

Номер у списку

Замовлено

Залишок 

Сума 

замовлення

Ціна за 

одиницю

 
 
У комірку С12 уводиться функція: 
=ЕСЛИ($C$10="";"";ВПР($C$10;$A$3:$F$7;2)) 
У комірку С14 уводиться функція: 
=ЕСЛИ($C$10="";"";ПОИСКПОЗ($C$10;A3:A7)) 
У комірку С16 уводиться функція: 
=ЕСЛИ($C$10="";"";ВПР($C$10;$A$3:$F$7;3)) 
У комірку С18 уводиться функція: 
=ЕСЛИ($C$10="";"";ВПР($C$10;$A$3:$F$7;6)) 
У комірку С20 уводиться функція: 
=ЕСЛИ($C$10="";"";ВПР($C$10;$A$3:$F$7;3)*ВПР($C$10;$A

$3:$F$7;4)) 
У комірку С22 уводиться функція: 
=ЕСЛИ($C$10="";"";ПРОСМОТР($C$10;A3:D7)) 
У кожному випадку використовується функція ЕСЛИ для 

того, щоб у випадку відсутності у комірці С10 уведе-
ного для пошуку значення коду в комірках С12, С14, 
С16, С18, С20, С22 також не містилося жодної інфо-
рмації. Інформація з’явиться  
у відповідних комірках тільки за наявності пошуко-
вого значення.  

Вигляд форми із уведеними формулами: 
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

B C D

Код виробу 222

Назва виробу =ЕСЛИ($C$10="";"";ВПР($C$10;$A$3:$F$7;2))

Номер у списку =ЕСЛИ($C$10="";"";ПОИСКПОЗ($C$10;A3:A7))

Замовлено =ЕСЛИ($C$10="";"";ВПР($C$10;$A$3:$F$7;3))

Залишок =ЕСЛИ($C$10="";"";ВПР($C$10;$A$3:$F$7;6))

Сума 

замовлення =ЕСЛИ($C$10="";"";ВПР($C$10;$A$3:$F$7;3)*ВПР($C$10;$A$3:$F$7;4))

Ціна за 

одиницю =ЕСЛИ($C$10="";"";ПРОСМОТР($C$10;A3:D7))

 
 

Наприклад, якщо у комірку С10 занести значення коду 222 і 
натиснути Enter, форма буде містити таку інформацію: 

 

    

Код виробу 222   

    

Назва виробу Ксерокс   

    

Номер у списку 2   

    

Замовлено 8   

    

Залишок  4   

    

Сума замовлення  9 600 р.    

    

Ціна за одиницю  1 200 р.    

    

 

Кожного разу, уводячи новий код виробу, можна отримати 
нові відшукані значення. 
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9.20. Використання фінансових  

функцій Microsoft Excel 

За допомогою фінансових функцій здійснюються такі типові 
фінансові розрахунки, як обчислення суми платежу по позиці, 
обсяг періодичних платежів по вкладенню або позиці, вартість 
вкладення або позики по завершенні всіх вкладених платежів. 

Найчастіше аргументами фінансових функцій є такі величини: 
 майбутня вартість — вартість вкладення або позики по 

завершенні усіх платежів; 
 кількість виплат — загальна кількість платежів або 

періодів виплат; 
 виплата — обсяг періодичних платежів по вкладенню або 

позиці; 
 поточна вартість — початкова вартість вкладення або 

позики. Наприклад, початкова вартість позики дорівнює сумі 
позики; 

 ставка — відсоткова ставка або знижка по вкладенню або 
позиці; 

 тип — режим, що показує, як здійснюються виплати 
(наприкінці періоду чи на його початку). 

Фінансові функції Microsoft Excel за призначенням 
поділяються на декілька груп: 

 визначення накопиченої суми (майбутньої вартості); 
 визначення початкового значення (поточної вартості); 
 визначення строку платежів і відсоткової ставки. 
Значення аргументів ставка та кількість періодів залежать 

від режиму виплат (методу нарахування відсотків). У таблиці 
показані значення таких аргументів, де n — кількість років, а k — 
річна відсоткова ставка. 

 

Метод нарахування % 
Загальне число періодів 

для начислення відсотків 
% ставка за період  

нарахування 

щороку n k 

щопівроку n*2 k/2 

щоквартально n*4 k/4 

щомісячно n*12 k/12 

щоденно n*365 k/365 
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9.20.1. Обчислення майбутнього значення суми 

Функція БЗ 
Вираховує майбутнє значення вкладу на основі постійної 

відсоткової ставки і має такий вигляд: 
=БЗ (ставка; к-сть виплат; виплата; поточна вартість; тип) 
Де: 
ставка   — це ставка процента за період, 
число періодів  — кількість платежів, 
поточна вартість — початкове значення вкладу 
тип   — число 0 або 1 
(0 — виплата наприкінці періоду, а 1 — виплата на початку 

періоду) 

Приклад: 
Розрахувати, яка сума буде на рахунку, якщо 27 тис. грн 

покладені на 33 роки під 13,5 % річних. Відсотки нараховуються 
кожні півроку. 

Застосовується функція  
=БЗ(норма; к-сть виплат; поточна вартість) 
За умовою задачі 
ставка   –13,5 %/2, тому що % нараховуються  

кожні півроку 
к-сть виплат   –33*2, також тому, що виплати 

провадяться кожні півроку 
поточна вартість — –27 000 — від’ємне, і це означає не 

отримання, а вкладення грошей 

Розв’язання: 

=БЗ(13,5%/2 ; 33*2 ; ; –27000) 

Відповідь: 2 012 074,64 грн. 

9.20.2. Обчислення поточної вартості 

Для розрахунку поточної вартості єдиної суми вкладення 
(позики) і фіксованих періодичних платежів застосовується 
функція  

=ПЗ(ставка; к-сть платежів; виплата; майбутня 
вартість; тип) 
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Функція ПЗ є оберненою щодо функції БЗ. 

Приклад: 
Фірмі будуть потрібні 5 000 грн через 12 років. Зараз фірма 

має гроші і готова покласти їх на рахунок єдиним вкладом, щоб 
через 12 років він досяг величини 5 000 грн. Обчислити необхідну 
суму для вкладення, якщо % ставка становить 12 % на рік. 

Застосовується функція  
=ПЗ(ставка; к-сть платежів; майбутня вартість) 
За умовою задачі  
ставка = 12 % 
к-сть платежів =12 
майбутня вартість = 5 000 

Розв’язання: 

=ПЗ(12%; 12; 5000) 

Відповідь: –1 283,38 грн. 
Отриманий результат від’ємний, бо ці гроші треба вкласти.   

9.20.3. Вирахування чистої поточної вартості 

Застосовується при оцінці ефективності інвестицій і дозволяє 
визначити нижню межу прибутковості і використати її як 
критерій при оцінці найефективнішого проекту. 

Функція =НПЗ(ставка; сума1; сума 2; …; сума N)  
сума 1,2,3… N — значення виплат та надходжень 

Приклад: 
Інвестиції у проект на кінець першого року його реалізації становитимуть 10 000 грн. На 
наступні 3 роки очікуються річ- 

ні доходи по проекту 3 000 грн, 4 200 грн, 6 800 грн. Витрати залучення капіталу 10 %. 

Розрахувати чисту поточну вартість проекту. 

За умовою задачі інвестиція розміром у 10 000 грн відносить-
ся не до початкового моменту, на який провадиться розрахунок, 
тому це значення включається у список аргументів. Цей параметр 
— вкладення, тому має знак мінус. 

Усі інші грошові потоки — це доходи, тому мають знак плюс. 
ставка = 10 % 
сума 1 = –10 000 
сума 2 = 3 000 
сума 3 = 4 200 
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сума 4 = 6 800 
Розв’язання: 

=НПЗ(10%; –10 000; 3000; 4 200; 6 800) 

Відповідь: 1 188,44 грн. 
Обчислене значення — це прибуток від вкладення 10 000 грн. 

з урахуванням витрат на залучення капіталу. 

9.20.4. Визначення строку платежів 

Для розрахунку строку платежів використовується функція 
=КПЕР(ставка; виплата; поточне значення; майбутнє 
значення; тип) 

Приклад: 
Розрахувати, через скільки років вклад розміром у 1 млн грн 

досягне значення 1 млрд грн, якщо річна ставка % = 16,79 %, а % 
нараховуються щоквартально. 

Застосовується функція  
=КПЕР(ставка; поточна вартість; майбутня вартість),  
де за умовою задачі 
ставка = 16,79%/4 
поточна вартість = –1 000 000 
майбутня вартість = 1 000 000 000 

Розв’язання: 

=КПЕР(16,79%/4; –1000000; 1000000000) 

Відповідь: 167,99853 
Отримане число — це кількість кварталів, тому правильний 

результат отримується діленням числа на 4.  

Правильна відповідь: 41,9996325 

9.20.5. Визначення відсоткової ставки 

Для розрахунку відсоткової ставки застосовується функція 
=НОРМА(к-сть платежів;виплата;поточна вартість;майбут-
ня вартість;тип) 

Приклад: 
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Фірмі будуть потрібні 100 млн грн через 2 роки. Фірма готова вкласти 5 млн грн одразу і по 2,5 

млн кожного наступного місяця. Розрахувати % ставку, щоб отримати необхідну суму в кінці 2 

року. 

Використовується функція 
=НОРМА(к-сть платежів; початкова вартість; майбутня 

вартість) 
За умовою задачі 
к-сть платежів = 2*12 
виплата = –2 500 000  
початкова вартість = –5 000 000 
майбутня вартість = 100 000 000 

Розв’язання: 

=НОРМА(24; –2500000; –5000000; 100000000) 

Відповідь: 3,28 % 
Відповідь містить відсоткову ставку на місяць, а для визна-

чення річної відсоткової ставки отримане число треба помножити 
на 12.  

Правильна відповідь: 46,70 %  

9.21. Використання програми ПОИСК РЕШЕНИЯ  
для розв’язання задач оптимізації 

9.21.1. Основні відомості 

Потужний допоміжний інструмент Microsoft Excel, яким є 
програма Поиск решения, дає змогу за значенням отриманого у 
комірках таблиці результату обчислень знаходити оптимальне 
рішення. 

Наприклад, на основі таблиці з обчисленням прибутку залеж-
но від витрат на рекламу можна визначити такі оптимальні ви-
трати на рекламу, які забезпечать максимальний прибуток тощо.  

У будь-якому випадку програма Поиск решения виконує зміну 
впливаючих на кінцеве рішення вхідних даних, і при цьому зна-
чення кінцевого результату може бути спрямоване на досягнення 
певного екстремуму (максимуму, мінімуму або конкретно зада-
ного значення). Для знайдення оптимального рішення із множи-
ни всіх можливих рішень застосовуються обмеження.  
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Комірка з кінцевим значенням називається цільовою комір-
кою, а комірки з вхідними даними, що підлягають зміні, назива-
ються змінними комірками. Цільова комірка обов’язково повинна 
містити формулу або функцію, параметрами якої є значення 
змінних комірок.  

Розв’язання задачі оптимізації передбачає створення економі-
ко-математичної моделі задачі, а реалізація створеної моделі по-
кладається на програму Поиск решения, яка і знаходить оптима-
льне рішення. 

9.21.2. Приклад використання  
програми Поиск решения 

Фірма виробляє продукцію шести різних типів із заданими ви-
тратами на виробництво 300 грн, 200 грн, 100 грн, 250 грн, 
80 грн, 75 грн відповідно. На теперішній час кількість продукції, 
що виготовляється, складає 450, 560, 200,180, 120, 100 одиниць 
кожного типу. 

На виготовлення всієї продукції виділяється 500 000 гривень. 
Визначити кількість одиниць продукції кожного типу, яку має 
виготовляти фірма, якщо на даному обладнанні не можна вироб-
ляти більше ніж 2000 одиниць продукції одночасно.  

Розв’язання: 
Створюється економіко-математична модель: 
Позначимо кількість одиниць продукції першого типу як х1, 

другого типу — як х2, третього типу — х3 і т. ін. Витрати на ви-
робництво одиниці продукції кожного типу позначимо відповід-
но а1, а2, …, а6.  

Загальні витрати, таким чином, складуть величину 

i
i

i xa


6

1

, 

де а1 = 300, а2 = 200, а3 = 100, а4 = 250, а5 = 80,а6 = 75. 
За умовою задачі на виробництво продукції виділяється 

500 000 гривень, тобто загальні витрати мають сягати 
до 500 000: 

F (xi) = 300х1 + 200х2 + 100х3 + 250х4 + 80х5 + 75х6  500000 

Функція F(xi) називається цільовою функцією. 
На значення параметрів xi за умовою задачі накладаються об-

меження: кількіcть продукції, що виробляється не може бути 
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від’ємним числом, має бути цілим і загальна кількість одиниць не 
може перевищувати 2000: 














2000

цілі,,,.,

0,.,,,

654321

654321

654321

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

 

Створена за вхідними даними таблиця має такий вигляд: 
 

2

3

4

5

6

7

8

9

A B C D

Вироби Кількість

Витрати 

на одиницю

Загальні 

витрати

Тип 1 450 300грн. 135 000грн.

Тип 2 560 200грн. 112 000грн.

Тип 3 200 100грн. 20 000грн.

Тип 4 180 250грн. 45 000грн.

Тип 5 120 80грн. 9 600грн.

Тип 6 100 75грн. 7 500грн.

Усього: 1610 329 100грн.  
 

Комірка В9 містить функцію: =СУММ(B3:B8) для визначення 
загальної кількості одиниць продукції, що виготовляється на те-
перішній час, а комірка D9 — функцію =СУММ(D3:D8) для ви-
значення загальних витрат на виробництво продукції кожного 
типу, тобто реалізує значення цільової функції F(xi) з показаної 
вище економіко-математичної моделі задачі. 

Таким чином, комірка D9 є цільовою коміркою, а комірки 
В3:В8 є змінними комірками, тобто значення в них мають бути 
змінені програмою Поиск решения так, щоб значення цільової 
комірки D9 досягло величини 500000. Згідно з економіко-
математичною моделлю задачі на комірки В3:В8 і комірку В9 
накладаються обмеження: 

комірки В3:В8 0 і В3:В8  цілі, а комірка В92000. 
За допомогою пункта головного меню Сервис/Поиск реше-

ния… викликається програма Поиск решения, і з’являється вік-
но програми: 
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У зоні Установить целевую ячейку треба вказати адресу ці-

льової комірки, тобто D9 і показати, якої величини значення ці-
льової комірки має сягати. У зоні Изменяя ячейки треба вказати 
адреси змінних комірок, тобто В3:В8, а у зону Ограничения треба 
занести обмеження, натиснувши на кнопку на Добавить. З’явить-
ся вікно для обмежень: 

 

 

 
Ліворуч вказується адреса(адреси) комірок з обмеженнями, 

посередині вибирається умова, а праворуч заноситься значення 
обмеження.  

Кожного разу після занесення обмеження натискається кнопка 
Добавить, доки всі обмеження не будуть вказані, а потім натис-
кається кнопка Ok. 

Загальний вигляд вікна пошуку оптимального рішення набуде 
такого вигляду: 
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Потім натискається кнопка Выполнить. Через деякий час 

з’явиться повідомлення: 
 

 
 

На основі знайденого рішення можна створити Звіт за резуль-
татами обчислень (Тип отчета — Результаты), який міститиме 
інформацію про попередні значення і отримані значення, а потім 
натиснути на Ok. 

Якщо економіко-математична модель створена невірно (об-
меження суперечать одне одному або їх недостатньо для визна-
чення одного оптимального рішення), видається повідомлення: 
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У цьому випадку натискається кнопка Отмена, виправляється 
помилка в економіко-математичній моделі і знову запускається 
програма пошуку оптимального рішення. 

Вигляд таблиці із оптимальними значеннями і звіт показані 
нижче: 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

A B C D

Вироби Кількість

Витрати

на одиницю

Загальні

витрати

Тип 1 1410 300 грн. 423 000 грн.

Тип 2 343 200 грн. 68 600 грн.

Тип 3 0 100 грн. 0 грн.

Тип 4 0 250 грн. 0 грн.

Тип 5 15 80 грн.

Тип 6 96 75 грн. 7 200грн.

Усього: 1864 500 000 грн.
 

Microsoft Excel 8.0a Отчет по результатам 
Рабочий лист: [анализ данных.xls]Лист21 

Отчет создан: 17.05.01 0:49:21 
 

Целевая ячейка (Значение)   

 Ячейка Имя Исходно Результат 

 $D$9 Усього: Загальні витрати 329 100 грн. 500 000 грн. 

 

Изменяемые ячейки   

 Ячейка Имя Исходно Результат 

 $B$3 Тип 1 Кількість 450 1410 

 $B$4 Тип 2 Кількість 560 343 

 $B$5 Тип 3 Кількість 200 0 

 $B$6 Тип 4 Кількість 180 0 

 $B$7 Тип 5 Кількість 120 15 

 $B$8 Тип 6 Кількість 100 96 

 
Ограничения     

 Ячейка Имя Зна-
чение  

форму-
ла 

Статус Разница 
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 $B$9 Усього: Кількість 1864 $B$9<=2000 не связан. 136 

 $B$3 Тип 1 Кількість 1410 $B$3>=0 не связан. 1410 

 $B$4 Тип 2 Кількість 343 $B$4>=0 не связан. 343 

 $B$5 Тип 3 Кількість 0 $B$5>=0 связанное 0 

 $B$6 Тип 4 Кількість 0 $B$6>=0 связанное 0 

 $B$7 Тип 5 Кількість 15 $B$7>=0 не связан. 15 

 $B$8 Тип 6 Кількість 96 $B$8>=0 не связан. 96 

 $B$3 Тип 1 Кількість 1410 $B$3=целое связанное 0 

 $B$4 Тип 2 Кількість 343 $B$4=целое связанное 0 

 $B$5 Тип 3 Кількість 0 $B$5=целое связанное 0 

 $B$6 Тип 4 Кількість 0 $B$6=целое связанное 0 

 $B$7 Тип 5 Кількість 15 $B$7=целое связанное 0 

 $B$8 Тип 6 Кількість 96 $B$8=целое связанное 0 

9.22. ПРОГНОЗУВАННЯ У СЕРЕДОВИЩІ  
MICROSOFT EXCEL 

Створювати прогноз поведінки даних можна за допомогою 
спеціально створених сценаріїв, програми Подбор параметра та 
деяких статистичних функцій. 

9.22.1. Прогнозування за допомогою сценаріїв 

Сценарієм у Microsoft Excel називають набір нових вхідних 
значень, що впливають на кінцевий результат, шляхом підстано-
вки у відповідні комірки таблиці. Сценарії використовуються для 
прогнозування поведінки моделі. Так можна створити і зберегти 
для подальшого використання одразу декілька сценаріїв для од-
нієї таблиці і потім переключатися між ними, оцінюючи кінцевий 
результат. 

Приклад: 
На основі поданої нижче таблиці оцінити поведінку значення 

обсягу продаж, змінюючи значення норми прибутку. 
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2

3

4

5

6

7

8

9

A B C D E F G

Вироби Кількість

Витрати 

на одиницю

Загальні 

витрати

Норма 

прибутку Прибуток

Обсяг 

продаж

Тип 1 450 300грн. 135 000грн. 5% 6 750грн. 141 750грн.

Тип 2 560 200грн. 112 000грн. 7% 7 840грн. 119 840грн.

Тип 3 200 100грн. 20 000грн. 13% 2 600грн. 22 600грн.

Тип 4 180 250грн. 45 000грн. 10% 4 500грн. 49 500грн.

Тип 5 120 80грн. 9 600грн. 9% 864грн. 10 464грн.

Тип 6 100 75грн. 7 500грн. 10% 750грн. 8 250грн.

Усього: 1610 329 100грн. 23 304грн. 352 404грн.  
 
Розв’язання: 
Прибуток обчислюється як добуток норми прибутку і загаль-

них витрат, а обсяг продаж — як сума загальних витрат і прибут-
ку. В підсумковому рядку вираховуються загальні суми прибутку 
і обсягу продаж. 

За умовою задачі комірки, що мають змінювати значення для 
прогнозу поведінки загального обсягу продаж, — це Е2:Е8.  

Викликається пункт головного меню Сервис/Сценарії і 
з’явиться вікно Диспетчера сценариев: 

 
 

Натискається кнопка Добавить, задається ім’я для створюва-
ного сценарію, заноситься діапазон для комірок, значення яких 
підлягають зміні, і натискається кнопка Ok: 

 



 

 261 

 
 

Відкриється вікно із набором значень комірок для сценарію: 
 

 
Це значення, які відповідають теперішнім показникам, які 

треба запам’ятати без змін, тому просто натискається Ok. 
Так само створюється новий сценарій з новими значеннями, 

які вносяться на останньому кроці, при цьому можна 
просто змінити старі значення на нові, а можна занести 
формулу для зміни поточних значень: 

1 спосіб: (Значення змінюються користувачем) 
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2 спосіб: (Значення заносяться у вигляді формул на основі 

старих даних) 
 

 
 
Після натиснення Оk уведені значення і формули запам’я-

таються: 
 

 
і вікно диспетчера сценаріїв міститиме вже три сценарії: 
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Перший — із старими значеннями, другий із новими значен-

нями, зміненими самим користувачем, а третій — із значеннями, 
які вирахувались у результаті введення формул: 

Кнопка Вывести використовується для виклику і пере- 
гляду вибраного сценарію, при цьому у таблиці комірки Е3:Е8 
набувають тих значень, які були введені у відповідному сце- 
нарії. За даними сценарію на окремому робочому аркуші  
можна створити звіт або зведену таблицю. Для цього натис- 
кається кнопка Отчет, де вибирається тип звіту і натискаєть- 
ся Ok. 

 

 
Нижче показаний тип звіту Структура: 
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Структура сценария    

  
Текущие  
значения: 

старий новий1 новий2 

Изменяемые:     

 $E$3 5% 5% 7% 6% 

 $E$4 7% 7% 9% 8% 

 $E$5 13% 13% 10% 9% 

 $E$6 10% 10% 11% 8% 

 $E$7 9% 9% 6% 17% 

 $E$8 10% 10% 5% 0,1/0,9 

Результат:      

 $G$9 352 404 грн. 352 404 грн. 356 531 грн.  

ПРИМЕЧАНИЯ: СТОЛБЕЦ «ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ» ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТ ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕНЯЕМЫХ ЯЧЕЕК В МОМЕНТ СОЗДАНИЯ ИТО-
ГОВОГО ОТЧЕТА ПО СЦЕНАРИЮ. ИЗМЕНЯЕМЫЕ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ 
КАЖДОГО СЦЕНАРИЯ ВЫДЕЛЕНЫ СЕРЫМ ЦВЕТОМ. 

 
Після натиснення кнопки Закрыть вікно Диспетчера сцена-

риев закривається, і таблиця буде містити значення, вибрані у 
сценарію, який виводився останнім.  

9.22.2. Прогнозування з використанням програми  
Подбор параметра 

Якщо вихідне дане, що визначається за формулою, відоме, а 
вхідне дане невідоме, можна для прогнозування вхідного значен-
ня використати програму Подбор параметра. 

 
Приклад: 
Визначити: 
 Яку суму треба покласти на рахунок, щоб через 25 років при 

відсотковій ставці у 5 % отримати 5 000 000 гривень. 
 Скільки років треба чекати, щоб 500 000 гривень, покладені 

на рахунок під 5 %, досягли значення у 5 000 000.  
 Якою має бути відсоткова ставка, щоб через 25 років покла-

дені на рахунок 500 000 гривень досягли значення у 5 000 000. 
Розв’язання: 
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Для розв’язання поставлених задач спочатку треба вирахува-
ти, скільки грошей буде на рахунку, якщо покласти 500 000 під 
5 % річних строком на 25 років. 

Використовується формула складних відсотків: 
Майбутня сума=поточна сума*(1+%ставка)строк вкладення 

 

1

2

A B C D E

Номер

рахунка

Розмір

вкладення

Строк

вкладення

Відсоткова

ставка

Загальна сума

виплат

123421 500 000грн. 25 5% =((1+D2)^C2)*B2  

 
Результат наведений у таблиці: 

1 693 177,47 грн. 

Тобто загальна сума виплат за наведених умов буде 
1 693 177,47 грн. 

За умов усіх задач на рахунку має бути сума у 5 000 000 грн., у 
першій задачі треба визначити розмір вкладення, у 
другій — строк вкладення, а у третій — відсоткову ста-
вку. Тобто у кожному випадку має бути підібраний по-
трібний параметр (розмір вкладення, строк вкладення, 
відсоткова ставка) з тим, щоб загальна сума витрат 
становила 5 000 000 грн. 

Цільовою коміркою має бути комірка Е2, а коміркою, що має 
змінювати значення, має бути: 

 у першій задачі В2 (розмір вкладення),  
 у другій — С2 (строк вкладення) і  
 у третій — D2 (відсоткова ставка). 
Курсор ставиться у цільову комірку, вибирається пункт голо-

вного меню Сервис/Подбор параметра, заноситься бажаний ре-
зультат (5 000 000), заноситься адреса комірки, що має змінювати 
значення. 

Вікно підбору параметра для першої задачі: 
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Після натиснення Ok отримається повідомлення: 
 

 
 
Якщо натиснути на Ok, знайдене рішення буде занесене у таб-

лицю: 
 

Номер 
рахунка 

Розмір  
вкладення 

Строк  
вкладення 

Відсоткова  
ставка 

Загальна сума  
виплат 

123421 1 476 514 грн. 25 5 % 5 000 000,00 грн. 

 
Тобто на рахунок треба покласти 1 147 514 грн. строком на 25 

років під 5 % річних для того, щоб отримати 5 000 000 грн. 
Аналогічно розв’язуються усі наступні задачі: 

2 задача: 

Номер  
рахунка 

Розмір  
вкладення 

Строк  
вкладення 

Відсоткова  
ставка 

Загальна сума  
виплат 

123421 500 000 грн. 47,19363282 5 % 5 000 000,00 грн. 

 
Відповідь: Має минути більше 47 років, щоб, поклавши 

500 000 грн. під 5 % річних, отримати суму у 5 000 000 грн. 

3 задача: 

Номер  
рахунка 

Розмір  
вкладення 

Строк  
вкладення 

Відсоткова  
ставка 

Загальна сума  
виплат 

123421 500 000 грн. 25 10 % 5 000 000,00 грн. 

 
Відповідь: Відсоткова ставка має бути 10 %, щоб, поклавши 

500 000 грн на 25 років, отримати 5 000 000 грн. 
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9.22.3. Прогнозування за допомогою  
статистичних функцій 

Для проведення прогнозування за допомогою статистичних 
функцій Microsoft Excel застосовують регресивний аналіз. Це вид 
статистичного аналізу, що дозволяє оцінити міру залежності між 
змінними, пропонуючи механізм обчислення передбачуваного 
значення змінної з декількох уже обчислених значень. Іншими 
словами, на основі статистичної вибірки відомих значень функції 
F(x) та аргументів x, можна спрогнозувати поведінку функції 
шляхом підстановки нових значень аргументів. 

При обробці статистичної вибірки використовуються рівняння 
лінійної регресії: 





n

i
ii xabY

1

 

та нелінійної регресії: 





n

i

x

i
iabY

1

 

Якщо n=1, то функція Y залежить тільки від одного значення 
х, і така регресія називається одиничною, якщо ж n>1, то функція 
Y залежить від декількох значень х, і така регресія називається 
множинною: 

 axbY   — рівняння лінійної одиничної регресії, 
 1122... xaxaxabY nn   — рівняння лінійної множинної 

регресії, 
 xbaY   — рівняння нелінійної одиничної регресії, 

 12

12...
xxx

n aabaY n  — рівняння нелінійної множинної регресії. 

Для прогнозування можна використовувати такі статистичні 
функції Microsoft Excel: 

 З використанням одиничної лінійної регресії —  
=ПРЕДСКАЗ(новийХ;відоміY;відоміХ) — обчислює (прогно-

зує) одне нове значення функції на основі нового заданого Х і 
статистичної виборки відомих значень Х та Y. 

=ТЕНДЕНЦИЯ(відоміY;відоміХ;новіХ) — на відміну від функ-
ції ПРЕДСКАЗ прогнозує не одне, а декілька нових значень функ-
ції на основі декількох нових заданих Х і статистичної виборки. 

 З використанням одиничної нелінійної регресії —  
=РОСТ(відоміY;відоміХ;новіХ) — так само, як і ТЕНДЕНЦИЯ, 

прогнозує декілька нових значень функції на основі декількох 
нових заданих Х і статистичної виборки. 
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 З використанням множинної лінійної регресії —  
=ЛИНЕЙН(відоміY;відоміХ) — прогнозує значення коефіцієн-

тів аі (i = n, n – 1, …, 2,1) та b. Отримані при прогнозуванні зна-
чення коефіцієнтів підставляються у рівняння множинної ліній-
ної регресії і отримується значення Y. 

 З використанням множинної нелінійної регресії —  
=ЛГФПРИБЛ(відоміY;відоміХ) — прогнозує значення коефі-

цієнтів аі (i = n, n – 1, …, 2,1) та b. Отримані при прогнозуванні 
значення коефіцієнтів підставляються у рівняння множинної не-
лінійної регресії і отримується значення Y. 

 
Приклад: 
Задана статистична вибірка курсу американського долара та 

німецької марки за 8 місяців. Спрогнозувати зміну курсу німець-
кої марки, якщо курс американського долара на наступні 4 місяці 
прогнозується згідно з таблицею: 

 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

A B C

Місяць $US DM

січень 5,51 2,45

лютий 5,53 2,43

березень 5,61 2,51

квітень 5,48 2,34

травень 5,41 2,47

червень 5,62 2,23

липень 5,55 2,56

серпень 5,57 2,45

вересень 5,42

жовтень 5,43

листопад 5,67

грудень 5,59  
 
Статистична вибірка характеризується функцією DM = F($US), 

де відомими значеннями х є значення курса американського до-
лару (комірки В15:В22), відомими значеннями У є значення кур-
су німецької марки (комірки С15:С22). 

За допомогою функції ПРЕДСКАЗ можна спрогнозувати зна-
чення курсу німецької марки тільки для одного місяця (вересня) 
на основі одного нового значення курсу американського долара 
(комірка В24 =5,42).  

Функція ПРЕДСКАЗ заноситься у відповідну комірку С24: 
=ПРЕДСКАЗ(В23;В15:В22;С15:С22 Enter 

і отримується результат: 
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

A B C

Місяць $US DM

січень 5,51 2,45

лютий 5,53 2,43

березень 5,61 2,51

квітень 5,48 2,34

травень 5,41 2,47

червень 5,62 2,23

липень 5,55 2,56

серпень 5,57 2,45

ПРЕДСКАЗ

вересень 5,42 2,46046131

жовтень 5,43

листопад 5,67

грудень 5,59  
 

Для прогнозування курсу німецької марки можна використати 
функції  

=ТЕНДЕНЦИЯ(С15:С22;В15:В22;В24:В27), або 
=РОСТ(С15:С22;В15:В22;В24:В27) 

де В24:В27 — це значення нових х — передбачуваних значень кур-
су американського долара протягом наступних чотирьох місяців. 

Функція ТЕНДЕНЦИЯ має бути занесена у комірки D24:D27, 
а функція РОСТ — у комірки Е24:Е27 як формула масиву. Для 
уведення функції як формули масиву треба виділити діапазон 
клітин, де має міститися така функція, занести її і натиснути спо-
чатку на клавішу F2, а потім клавіші CTRL+SHIFT+Enter. 

Результат обчислень показаний нижче: 
 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

A B C D E

Місяць $US DM DM DM

січень 5,51 2,45

лютий 5,53 2,43

березень 5,61 2,51

квітень 5,48 2,34

травень 5,41 2,47

червень 5,62 2,23

липень 5,55 2,56

серпень 5,57 2,45

ПРЕДСКАЗ ТЕНДЕНЦИЯ РОСТ

вересень 5,42 2,46046131 2,46046131 2,461296

жовтень 5,43 2,4578125 2,458388

листопад 5,67 2,394241071 2,389608

грудень 5,59 2,415431548 2,412318  
 

Можна побачити, що спрогнозовані значення курсу німецької 
марки практично не відрізняються. Це пояснюється 
тим, що коливання курсу незначні. При значному ко-
ливання значень краще використовувати функцію 
РОСТ, бо вона описується рівнянням нелінійної регре-
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сії і чутливіше реагує на викиди значень, ніж  
функція ТЕНДЕНЦИЯ. 

Приклад: 
Фірма бажає придбати будівлю під офіс і має оцінити вартість 

нерухомості, запропонованої на ринку. 
 

Розв’язання: 
Можна використати множинний регресійний аналіз для прогно-

зування вартості будівлі. Передбачається, що використовується функ-
ція Y = F(xi), де Y — вартість будівлі, х1 — площа, х2 — кількість 
поверхів, х3 — кількість входів, х4 — строк експлуатації будівлі. 

Для прогнозування вартості триповерхової будівлі, що експлуа-
тується 30 років, з площею у 2000 м2 та 2 входами, використовують 
прайс-лист для нерухомості подібного типу у вигляді таблиці: 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A B C D E

Площа Поверхи Входи

Строк

експлуатації Вартість

x1 x2 x3 x4 y

2000 2 2 20 $142 000

2300 2 2 12 $144 000

2350 3 1,5 33 $151 000

2340 3 2 43 $151 000

2402 2 3 53 $139 000

2425 4 2 23 $169 000

2450 2 1,5 99 $126 000

2500 2 2 34 $142 000

2494 3 3 23 $163 000

2512 4 4 55 $169 000

2600 2 3 22 $149 000  
 

Для оцінки вартості використовується функція =ЛИНЕЙН (ві-
доміY;відоміХ), або функція  

=ЛГФПРИБЛ(відоміY;відоміХ). 
Кожна з функцій не визначає Y у відповідному рівнянні мно-

жинної регресії, а визначає значення коефіцієнтів аі та b, почи-
наючи з старшого коефіцієнта аn. Обчислені коефіцієнти викори-
стовуються у формулі, яка реалізує рівняння множинної регресії 
(лінійної, якщо використовувалась функція ЛИНЕЙ, і нелінійної, 
якщо використовувалась функція ЛГФПРИБЛ). 

Відомими Y є значення, розташовані у комірках Е3:Е13, відо-
мими Х є значення, розташовані у комірках А2:D13.  

Для визначення коефіцієнтів треба створити заголовки у комі-
рках А15:Е15 і занести вибрану статистичну функцію у 
комірки А16:Е16 як формулу масиву: 
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15

16

A B C D E

a4 a3 a2 a1 b

=ЛИНЕЙН(E3:E13;A3:D13)  
Отриманий результат: 
 

15

16

A B C D E

a4 a3 a2 a1 b

-224,8027 3488,811938 12646,60399 8,195425095 96831,28551  
 
Далі за умовою задачі у таблицю заносяться дані: 
 

18

19

20

A B C D E

Площа Поверхи Входи

Срок 

експлуатації Вартість

x1 x2 x3 x4 y=a1*x1+a2*x2+a3*x3+a4*x4+b

2000 3 2 30  
 
у комірку Е20 заноситься формула яка реалізує рівняння множин-

ної лінійної регресії 
=D16*A20+C16*B20+B16*C20+A16*D20+E16, і отриму-
ється результат: 

 

18

19

20

A B C D E

Площа Поверхи Входи

Срок 

експлуатації Вартість

x1 x2 x3 x4 y=a1*x1+a2*x2+a3*x3+a4*x4+b

2000 3 2 30 $151 395

 

 
Тобто вартість триповерхової будівлі, що експлуатується про-

тягом тридцяти років, з двома входами і площею у 2000 м2, про-
гнозується як 151 395 $US. 

Якщо ж використовувати функцію ЛГФПРИБЛ, то орієнтовна 
вартість такої будівлі оцінюється у 150 948 $US. 
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15

16

17

18

19

20

21

22

A B C D E F

a4 a3 a2 a1 b

-224,8027 3488,8119 12646,604 8,195425095 96831,28551 ЛИНЕЙН

0,9984 1,0239091 1,0862734 1,000054201 105864,7973 ЛГФПРИБЛ

Площа Поверхи Входи

Срок 

експлуатації Вартість

x1 x2 x3 x4 y=a1*x1+a2*x2+a3*x3+a4*x4+b

2000 3 2 30 $151 395 ЛИНЕЙН

y=b*a1^x1*a2^x2*+a3^x3*a4^x4

$150 948 ЛГФПРИБЛ  

9.23. ВИКОРИСТАННЯ МАКРОСІВ  
І ФУНКЦІЙ КОРИСТУВАЧА 

Якщо при роботі з даними в Microsoft Excel якась дія часто по-
вторюється, її виконання можна автоматизувати за допомогою ма-
кроса. Макрос — це серія команд і функцій, що зберігаються в мо-
дулі Visual Basic for Applications (VBA) — мови програмування 
четвертого покоління. Один раз створивши макрос, його можна 
виконувати стільки разів, скільки необхідно виконати дану задачу. 

У середовищі Microsoft Excel макрос може бути записаний за 
допомогою спеціальної програми запису макросів — MacroRe-
corder, або написаний самостійно мовою VBA. 

Перед тим як записати або написати макрос, необхідно спла-
нувати кроки і команди, які він буде виконувати. Якщо під час 
запису макроса була допущена помилка, дія, що виправляє її, бу-
де також записана. Щоразу при запису макроса всі дії, виконані 
користувачем, інтерпретуються у вигляді інструкцій мови VBA, 
які зберігаються в спеціальному модулі, приєднаному до робочої 
книги. Кожному макросу надається ім’я, за яким його можна ви-
кликати для виконання, відредагувати та знищити, якщо макрос 
містить помилки або якщо він уже непотрібний. 

9.23.1. Створення макросів за допомогою  
програми MacroRecorder 

Спланувавши дії, які має виконувати макрос, треба викликати 
пункт головного меню Сервис/Макрос/Начать запись, при 
цьому відкриється вікно, куди треба занести:  
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 ім’я для макроса. Першим символом імені макроса має бути 
літера. Інші символи можуть бути літерами, цифрами або знака-
ми підкреслювання. У імені макроса не допускаються проміжки, і 
замість них слід використовувати знаки підкреслювання; 

 ім’я робочої книги, де має бути збережений макрос; 
 комбінації клавішів, які використовуватимуться при швид-

кому виклику макроса. Для малих літер використовується комбі-
нація CTRL+літера, а для великих літер — CTRL+SHIFT+ літера, 
де літера — будь-яка клавіша на клавіатурі, окрім цифри та спе-
ціального знака. 

Після натиснення Ok на екрані з’явиться панель Остановка з 
двома кнопками: 

Ліва кнопка — Завершить макрос. 
Права кнопка — Относительные ссылки. 

 

За замовчанням, при запису макроса використовуються абсо-
лютні посилання, і такий макрос обробляє ті ж самі комірки, що 
були активізовані під час запису. Для того ж, щоб під час роботи 
макроса можна було б обробляти будь-які комірки, використо-
вуються відносні посилання. Для цього перед початком виконан-
ня дій на панелі Остановка натискається кнопка Относитель-
ные ссылки. Режим відносних посилань зберігається до кінця ро-
боти з Microsoft Excel, або до повторного натиснення кнопки. 

Далі виконуються усі потрібні дії і в кінці роботи натискаєть-
ся кнопка Завершить макрос. 

9.23.2. Виклик макроса для роботи 
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Відкривається або активізується робоча книга, що містить потріб-
ний макрос. Викликається пункт меню Сервис/Макрос/Макросы… 

Відкриється вікно з переліком усіх макросів, доступних даній 
книзі, вибирається ім’я потрібного макроса і натискається кнопка 
Выполнить.  

9.23.3. Редагування створеного макроса 

Для зміни записаного макроса необхідні базові знання роботи 
з мовою програмування VBA. Ця мова орієнтована на роботу з 
об’єктами (Objects), якими можуть бути робочі книги (Work-
books), аркуші (Sheets), діапазони комірок (Range), комірки 
(Cells) тощо. Об’єкти можуть бути описані за допомогою методів 
(Methods) та властивостей (Properties). Метод — це дія, яку може 
виконати об’єкт, або яка може бути застосована до об’єкта. Влас-
тивість — це характеристика об’єкта, яка може бути йому надана. 

Проектом називають сукупність об’єктів і модулів, де записані 
макроси для об’єктів. 

Викликається пункт меню Сервис/Макрос/Макросы…, ви-
бирається ім’я потрібного макроса і натискається кнопка Изме-
нить. Відкриється вікно редактора мови VBA, у якому можна 
побачити вікно проекту, вікно властивостей об’єкта та вікно мо-
дуля із змістом інструкцій макроса.  

 

 
 

Сукупність інструкцій макроса розміщується у процедурі, яка 
завжди починається службовим словом Sub ім’я макро-
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са(), містить інструкції, які створювалися під час запи-
су макроса, і закінчується службовим словом End Sub. 

Наприклад: 
 інструкція ActiveSheet.Range("B1:C5").Clear означає: у актив-

ному робочому аркуші у діапазоні комірок B1:C5 видалити зміст.  
ActiveSheet.Range("B1:C5") — це складний об’єкт, Clear — 

це метод. 
 інструкція ThisWorkbook.Sheets("Лист20").Activate озна-

чає: у поточній робочій книзі активізувати робочий аркуш із на-
звою Лист20. 

ThisWorkbook.Sheets("Лист20") — це складний об’єкт, 
Activate — це метод. 

 інструкція Cells(1, 2).Font.Bold = True означає: шрифт у ко-
мірці, що знаходиться у першому рядку та другому стовпчику 
таблиці (тобто В1), має бути жирним. 

Cells(1, 2).Font — це об’єкт, Bold — властивість об’єкта, = 
True — значення властивості об’єкта. 

 інструкція Cells(1, 2).Value = 18 означає: у комірку В1 запи-
сати значення 18. 

Cells(1, 2) — об’єкт, Value — властивість об’єкта, = 18 — 
значення властивості. 

Можна змінити значення властивості, дописати нові інструкції 
по роботі з об’єктами, видалити зайві інструкції тощо. Для пове-
рнення у середовище Microsoft Excel викликається пункт меню 
редактора Visual Basic — Файл/Закрыть і повернутися в Micro-
soft Excel або просто натиснути на клавіші Alt+Q. 

У середовищі редактора Visual Basic можна створювати, реда-
гувати та виконувати макроси самостійно. Для цього викликаєть-
ся пункт меню Сервис/Макрос/Редактор Visual Basic. Відкри-
ється вікно редактора, треба вибрати модуль у вікні проектів, або 
відкрити новий модуль (пункт Вставка/Модуль). 

У вікні модуля почати записувати процедуру.  
Наприклад: 
Створити процедуру, яка у активній робочій книзі відкриває 

аркуш Лист 20, очищає зміст комірок В1:С5, у комірку В1 зано-
сить число 18, вибирає шрифт у комірці TimesNew Roman, ро-
бить його жирним із розміром шрифта 16: 

Sub My() 
ThisWorkbook.Sheets(«Лист20»).Activate 
ActiveSheet.Range(«B1:C5»).Clear 
Cells(1, 2).Value = 18 
Cells(1, 2).Font.Name = «TimesNew Roman» 
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Cells(1, 2).Font.Bold = True 
Cells(1, 2).Font.Size = 16 
End Sub 
Виконати процедуру можна, якщо натиснути на клавішу F5 

або вибрати пункт меню Запуск/Запуск подпрограммы. 
Текст модуля можна роздрукувати на принтері: вибирається 

пункт меню Файл/Печать, вибрати параметри для друку і натис-
нути на Ok. 

9.23.4. Автоматизація виконання макросів 

Для швидкого виконання макроса на робочому аркуші можна 
створити кнопку-графічний об’єкт і призначити цій кнопці ство-
рений раніше макрос. Натискаючи мишкою кнопку, макрос мож-
на виконати. 

Для створення кнопки викликається панель інструментів Рисо-
вание, вибирається замкнутий графічний об’єкт (прямокутник, овал 
тощо) і розташовується на зручному місці робочого аркуша. Кнопка 
супроводжується текстом — назвою дії, що виконує макрос. Потім 
натискається права кнопка мишки на межі графічного об’єкта і ви-
бирається пункт контекстового меню Назначить макрос, із списку 
створених макросів вибирається потрібний і натискається Ok. 

 

Також можна створювати в меню новий пункт, за допомогою 
якого буде виконуватися вибраний макрос. Для цього вибирається 
пункт головного меню Вид/Панели инструментов/Настройка … 
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У вкладинці Команды з зони Категории вибирається пункт 

Макросы: 

 

З зони Команды повідомлення Настраиваемая команда меню 
переміщується мишкою у потрібний пункт меню: 
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Для створення нової назви для пункту меню натискається 
кнопка Изменить выделенный объект, записується нова назва і 
призначається макрос. 

Наприклад: 
У пункті головного меню Формат/Лист створити пункт Очи-

стить, який знищуватиме всю інформацію у активному робочому 
аркуші. 

Використовується макрос з назвою ClealAll: 
Sub ClealAll() 
ActiveSheet.Cells.Clear 
End Sub 
Пункт меню створюється, як показано вище.  
Загальний вигляд меню після створення нового пункту: 
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9.23.5. Створення функцій користувача 

Поряд із стандартними функціями, які виконують дії з даними 
(МИН, СРЗНАЧ, СУММ, ЕСЛИ тощо), користувач може створи-
ти свою власну функцію, яка буде виконувати дії над даними, які 
потрібні користувачеві. 

За виглядом функція користувача не відрізняється від стан- 
дартних: 

=ім’яфункції_користувача(аргументи) 
і вводиться у комірку, де треба виконати потрібну процедуру над 
даними — аргументами. 

Але для того, щоб подані аргументи оброблялись належним 
чином, мовою VBA створюється процедура — функція. 

Процедура Function є послідовністю інструкцій мови Visual 
Basic, обмежених інструкціями Function і End Function. Процеду-
ра Function схожа на процедуру Sub, однак на відміну від остан-
ньої вона повертає обчислене значення у робочій аркуш, звідки 
вона була викликана у супроводі формальних аргументів. Отри-
мані аргументи (константи, змінні, або вирази) процедура Func-
tion підставляє в тому ж порядку замість власних умовних аргу-
ментів, які містяться у дужках після імені функції. 

У поданій нижче таблиці клієнтів є формули, за якими визна-
чаються вихідні результати — Податок і Сума замовлення.  
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Необхідно створити:  
 одну функцію користувача, яка б вираховувала податок, ве-

личина якого за умовою залежить від загальної вартості, тобто 
від одного аргумента, та  

 другу функцію користувача, яка б вираховувала суму замов-
лення, значення якої залежить від податку та загальної вартості, 
тобто від двох аргументів. 

Перша функція реалізовується за допомогою алгоритму з роз-
галуженням. 

1. Перевіряється поточне значення загальної вартості (Cost) і 
якщо це значення перевищує 50000, тоді податок (Tax) вирахову-
ється як 10 % від загальної вартості. 

2. Якщо загальна вартість дорівнює або менша за 50000, але 
перевищує 25000, тоді податок вираховується як 12 % від загаль-
ної вартості. 

3. Якщо ж загальна вартість дорівнює або менша за 25000, але 
перевищує 10000, тоді податок вираховується як 15 % від загаль-
ної вартості. 

4. Якщо ж жодна з перерахованих вище умов не виконується, 
то загальна вартість менша або дорівнює 10000, і податок у цьо-
му випадку нараховується як 18 % від загальної вартості. 

Друга функція реалізується за допомогою лінійного алгоритму. 
Нижче подані алгоритми для реалізації вказаних функцій. 
Блок-схема алгоритму для визначення податку: 
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Початок

Cost

Cost>50000

Истина

Ложь

Cost>25000

Истина

Ложь

Cost>10000

Истина

Ложь

Tax: = 10 %*Cost

Tax: = 12 %*Cost

Tax: = 15 %*Cost

Tax: = 18 %*Cost

Tax

Кінець

 
Блок-схема алгоритму для визначення суми замовлення 

(TotalCost) яка залежить від податку (CountTax) і загальної вар-
тості (Cost): 
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Початок

CountTax,Cos
t

TotalCost: CountTax+Cost

TotalCost Кінець

 
 
Викликається редактор VBA, активізується модуль з уже 

створеними макросами або створюється новий модуль, де запи-
суються інструкції для виконання функції визначення податку: 

Function Tax(Cost) 
If Cost > 50000 Then 
 Tax = 0.1 * Cost 
ElseIf Cost > 25000 Then 
 Tax = 0.12 * Cost 
ElseIf Cost > 10000 Then 
 Tax = 0.15 * Cost 
Else 
 Tax = 0.18 * Cost 
End If 
End Function 
Назва функції користувача Tax, Cost — умовний аргумент, від 

якого залежить значення функції Tax.  
Для обчислення податку у робочому аркуші в комірці обчис-

лення податку І2 вводиться створена функція = Tax(H2) . 
За допомогою оператора перевірки умови If — … — End If 

створена функція Tax, підставляючи формальний аргумент Н2 
замість умовного Cost, обчислює потрібне значення податку і за-
носить його у комірку І2, а потім отримане значення копіюється 
користувачем у комірки І3:І14.  

Аналогічно створюється функція для обчислення суми замов-
лення. 

Текст функції у VBA: 
Function TotalCost(CountTax, Cost) 
TotalCost = CountTax + Cost 
End Function 
Вигляд функції у робочому аркуші (комірка J2): 
= TotalCost(Н2; І2) 
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Умовне значення CountTax замінюється конкретним значен-
ням податку з комірки Н2, а умовне значення Cost замінюється 
конкретним значенням загальної вартості з комірки І2.  

Обчислене значення суми замовлення заноситься у комірку J2, 
а потім копіюється у комірки J3:J14. 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

H I J

Загальна

вартість Податок Сума замовлення

2 300 р. =Tax(H2) =TotalCost(I2;H2)

1 800 р. 324,0 р. 2 124,0 р.

9 600,0 р. 1 728,0 р. 11 328,0 р.

6 000 р. 1 080,0 р. 7 080,0 р.

11 500 р. 1 725,0 р. 13 225,0 р.

9 000 р. 1 620,0 р. 10 620,0 р.

13 800 р. 2 070,0 р. 15 870,0 р.

60 000 р. 6 000,0 р. 66 000,0 р.

10 000 р. 1 800,0 р. 11 800,0 р.

6 900 р. 1 242,0 р. 8 142,0 р.

32 500 р. 3 900,0 р. 36 400,0 р.

5 000 р. 900,0 р. 5 900,0 р.

2 760 р. 496,8 р. 3 256,8 р.  
 

Створені функції користувача можна також викликати за до-
помогою Майстра функцій: 

 

 
 

У зону CountTax заноситься конкретне значення податку, у 
зону Cost — конкретне значення загальної вартості, після натис-
нення Enter визначене значення функції TotalCost буде занесено у 
комірку, де записувалася функція. 

 


