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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  ТА  ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ  РОБІТ

Методичні вказівки   містять три лабораторних роботи, номера

варіантів яких визначаються викладачем.

     Для збереження результатів лабораторних робіт  необхідно:

o створити папку під іменем IKT21;

o  в папці IKT21 створити файли під назвами: LR1.xls,

LR2.xls, LR3.xls для виконання відповідної лабораторної

роботи.

o в папці IKT21 створити файли під назвами: LR1.doc,

LR2.doc, LR3.doc, в кожному з яких студент повинен

описати хід виконання відповідної лабораторної роботи.

 Захист лабораторних робіт здійснюється перевіркою викладачем файлів в

електронному варіанті  з виконаними відповідними лабораторними

роботами  .
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2. Завдання до лабораторних робіт
2.1 Лабораторна робота № 1

Тема:  Освоєння основних понять табличного процесора Microsoft Excel і
принципів  організації обчислень в  даному середовищі.
Мета: Формування у студентів потрібного рівня знань для:

o  використання комірок, діапазонів комірок;
o створення формул ;
o використання стандартних функцій з бібліотеки функцій і

з ПІ.
Хід виконання :
Засвоєння :

−      можливостей MS Excel;
−  основних понять MS Excel ;
−   методології створення електронних таблиць;
−  методів копіювання та перенесення даних в електронних

таблицях;
−  способів автоматичного введення даних в MS Excel ;
−  способів форматування даних;
− “копіювання” обчислень;
− методів і способів організації обчислень в MS Excel ;
− поняття формули;
− способів використання стандартних функцій;
− введення та редагування формул;
− поняття проектування обчислень складних функцій.

Завдання.

Обчислити значення функції. В завданнях числа аі,  і=1,….,10 - будь-які
дійсні або цілі числа ( від залежності варіанту), які задаються студентом.
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Варіант №1
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при х=-3,-2,-1,1,2,3; а=2.
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Варіант №3















>

∏
=

≤<
≤≤

+

≤++

=

5,1,0

10

1
5,10),

101
min(

0,)12
3(log

x

i
x

i
iaib

xbax

y

де, b – середнє геометричне чисел ai;
ii abb ⋅= , і=1,...,10;

при х=-3;-2;-1;0;1,2;1,5;2; а=2.

Варіант №4
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при х=-2;-1;0;0,5;1,2;3; а=2.

Варіант №5
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Варіант №6
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Варіант №7
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де, bi –округлене число 1/аі  до цілого;
при х=,-2,-1;0;0,5;0,8;1,2; а=2
аі=1;2;0.1;0,2;3;-1;-4;-0,5;2;1,2.

Варіант №8
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Варіант №9
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де, b –залишок від ділення а/х;
ci – найближче непарне число аiх;
при х=-3;-2;0;1;2;3;;5.  а=-2.

Варіант №10
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де, ci – найближче   парне число аiх;
при х=-3;-2;-1;0;1;2;3;  а=2.

Варіант №11
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де, bi – найближче   парне число аi a;
при х=-2;-1;0;1;2;3;4.  а=1.
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Варіант №12.
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де, bi – найближче   парне число аi ;
при х=-3;-2;-1;0;1;2;3.  а=2.

Варіант №13.
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Варіант №14.
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Варіант №15.
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де, bi – найближче   парне число аiх ;
при х=-3;-2;-1;0;1;2;3.  а=2.
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2.2 Лабораторна робота № 2
Тема:  Освоєння основних принципів створення електронних таблиць  і
побудови діаграм на основі даних таблиць .
Мета: Формування у студентів потрібного рівня знань та вмінь для:

o визначення типу діаграми в залежності від інформації і
постановки задачі;

o освоєння принципів побудови діаграм потрібного типу;
o  форматування та редагування діаграм;
o оформлення зовнішнього виду діаграм.

Хід виконання:
− створення електронних таблиць згідно свого варіанту ;
− вибір і обґрунтування типу діаграми;
− побудова діаграм по кроках;
− редагування діаграм згідно завдання;
− зміна дизайну діаграми.
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Варіант 1
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. звичайну гістограму (діаграма 1)
2. кругову діаграму (діаграма 2)
3. лінійчату діаграму (діаграма 3)
Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 замінити гістограму  на конусоподібну (лист 4);
 підписати ряди даних на полі діаграми: шрифт 12, жирний,

кут 25° (лист 5);
2. у діаграмі 2:

 розмістити легенду діаграми зверху та посередині. Ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 6);
 змінити фон діаграми (поєднати два кольори: рожевий та
чорний) (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат(лист 8);
 змінити формат осі значень так, щоб проміжні поділки осі
були всередині(лист 9);

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати звичайну гістограму із

заміною даних рядка “зерно” на 1000000, 1100000, 1200000, 1300000 та

підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист 10).
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Варіант 2
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. об’ємний варіант звичайної гістограми(діаграма 1)
2. розрізану кругову діаграму(діаграма 2)
3. лінійчату діаграму(діаграма 3)

Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити гістограму на циліндричну (лист 4);
 підписати ряди даних на полі діаграми, шрифт 12, жирний, кут

35°(лист 5);
2. у діаграмі 2:

 розмістити легенду діаграми у верхньому правому куту,
ряди легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні
(лист 6);
 змінити фон діаграми (поєднати два кольори: жовтий та
чорний) (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 8);
 змінити формат осі значень так, щоб основні поділки осі
були всередині (лист 9).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати звичайну гістограму із

заміною даних рядка “картопля” на 1200000, 1400000, 1600000, 1800000 та

підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист 10).
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Варіант 3
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. об’ємний варіант звичайної гістограми (діаграма 1)
2. розрізану  об’ємну кругову діаграму (діаграма 2)
3.  об’ємний варіант графіка (діаграма 3)

Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити у гістограмі формат  рядів даних , щоб вони мали
форму зрізаного конуса (лист 4);

 підписати ряди даних на полі діаграми, шрифт 10, курсив, кут
55° (лист 5);

2. у діаграмі 2:
 розмістити легенду діаграми зліва та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 6);
 змінити фон діаграми, використавши меню Текстура (лист
7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 8);
 змінити формат осі значень так, щоб проміжні поділки осі
перетинали вісь (лист 9).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати звичайну гістограму із

заміною даних рядка “кукурудза” на 1000000, 1300000, 1600000, 1900000 та

підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист 10).
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Варіант 4
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. звичайну гістограму (діаграма 1)
2. кругову діаграму (діаграма 2)
3. графік, що показує динаміку врожайності на протязі 2002-2003рр.

(діаграма 3)
Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити гістограму на циліндричну (лист 4);
 підписати ряди даних на полі діаграми, шрифт 10, курсив, кут

45° (лист 5);
2. у діаграмі 2:

 розмістити легенду діаграми внизу та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 6);
 змінити фон діаграми (поєднати два кольори жовтий та
зелений) (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 8);
 змінити формат осі значень так, щоб основні поділки осі
перетинали вісь (лист 9).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати звичайну гістограму із

заміною даних рядка “овес” на 1000000, 1100000, 1200000, 1300000 та

підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист 10).
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Варіант 5
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. звичайну гістограму(діаграма 1)
2. кільцеву діаграму (діаграма 2)
3. графік, що показує динаміку врожайності на протязі 2001-2002рр.

(діаграма 3)
Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити у гістограмі формат рядів даних так, щоб вони мали
форму зрізаного конуса (лист 4);

 підписати  ряди даних на полі діаграми, шрифт 10, курсив, кут
55° (лист 5);

2. у діаграмі 2:
 підписати данні у вигляді відсотків (лист 6);
 змінити фон діаграми, використавши меню Узор (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 8);
 розмістити легенду діаграми зліва та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 9).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати звичайну гістограму із

заміною даних рядка “соняшник” на 1000000, 1100000, 1200000, 1300000 та

підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист 10).
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Варіант 6
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. гістограму зі стовпцями у формі пірамід (діаграма 1)
2.  розрізану кільцеву діаграму (діаграма 2)
3. графік, що показує динаміку врожайності на протязі 2001та 2003рр.

(діаграма 3)
Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити у гістограмі формат рядів даних так, щоб вони мали
форму зрізаної піраміди (лист 4);

 підписати ряди даних на полі діаграми, шрифт 10, курсив, кут
55° (лист 5);

2. у діаграмі 2:
 розмістити легенду діаграми справа та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 6);
 змінити фон діаграми, використавши меню Узор (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 8);
 підписати значення даних (лист 9).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати звичайну гістограму із

заміною даних рядка “соя” на 1000000, 1100000, 1200000, 1300000 та

підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист 10).
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Варіант 7
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. гістограму з накопиченням із стовпцями у формі конусів(діаграма 1)
2. графік з маркерами, що помічають значення, який показує динаміку

врожайності на протязі 2001-2002рр. (діаграма 2)
3. кільцеву розрізану діаграму(діаграма 3)
Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити у гістограмі формат рядів даних так, щоб вони мали
форму зрізаної піраміди (лист 4);

 підписати  ряди даних на полі діаграми, шрифт 10, курсив, кут
55° (лист 5);

2. у діаграмі 2:
 змінити фон стінок діаграми, використавши меню
Градиентная-заготовка (лист 6);
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 розмістити легенду діаграми справа та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 8);
 підписати значення даних (лист 9).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати звичайну гістограму із

заміною даних рядка “зерно” на 1500000, 2000000, 2500000, 3000000 та

підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист 10).
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Варіант 8
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. гістограму з накопиченням із стовпцями у формі циліндрів(діаграма 1)
2. графік з маркерами, що помічають значення, який показує динаміку

врожайності на протязі 2001-2003рр. (діаграма 2)
3. звичайну лінійчату діаграму (діаграма 3)
Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

1. у діаграмі 1:
 змінити у гістограмі формат рядів даних так, щоб вони мали

форму зрізаної піраміди (лист 4);
 підписати  ряди даних на полі діаграми, шрифт 10, курсив, кут

45° (лист 5);
2. у діаграмі 2:

 розмістити легенду діаграми справа та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 6);
 змінити фон стінок діаграми, використавши меню
Градиентная-заготовка (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 8);
 підписати значення даних (лист 9);
 змінити формат ліній стінок (колір, товщину) (лист 10);

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати звичайну гістограму із

заміною даних рядка “картопля” на 1400000, 1800000, 2200000, 2600000 та

підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист 10).
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Варіант 9
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. нормовану діаграму з областями, що демонструє зміну долі кожної
культури в загальній площі зернових культур (діаграма 1)

2. графік з маркерами, що помічають значення, який показує динаміку
змін площ на протязі 2001-2003рр. (діаграма 2)

3. кругову діаграму з винесенням частково даних в гістограму (діаграма
3)

Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити тип діаграми на об’ємний та збільшити глибину рядів
даних (лист 4);

 підписати ряди даних на полі діаграми, шрифт 10, курсив, кут
55° (лист 5);

2. у діаграмі 2:
 розмістити легенду діаграми справа та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 6);
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 7);

3. у діаграмі 3:
  змінити фон діаграми, використавши меню Узор (лист 8);
 підписати значення даних (лист 9).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати нормовану діаграму з

областями із заміною даних рядка “кукурудза” на 1400000, 1800000, 2200000,

2600000 та підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист

10).
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Варіант 10
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. нормовану діаграму з областями, що демонструє зміну долі кожної
культури в загальній площі зернових культур (діаграма 1)

2. кругову діаграму з винесенням частково даних в діаграму (діаграма 2)
3. графік з маркерами, що помічають значення, який показує динаміку

змін площ на протязі 2001-2002рр. (діаграма 3)
Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити тип діаграми на об’ємний та зменшити глибину рядів
даних (лист 4);

 підписати ряди даних на полі діаграми, шрифт 12, курсив, кут
25° (лист 5);

2. у діаграмі 2:
 розмістити легенду діаграми справа та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 6);
 змінити фон діаграми, використавши меню Узор (поєднати
два кольори) (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 8);
 підписати значення даних (лист 9);
 змінити формат ліній стінок (колір, товщину) (лист 10).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати нормовану діаграму з

областями із заміною даних рядка “соняшник” на 1100000, 1200000, 1300000,

1400000 та підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист

10).
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Варіант 11
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. нормовану діаграму з областями, що демонструє зміну долі кожної
культури в загальній площі зернових культур (діаграма 1)

2.  кругову діаграму з винесенням частково даних в діаграму (діаграма 2)
3. графік з маркерами, що помічають значення, який показує динаміку

змін площ на протязі 2001-2002рр. (діаграма 3)
Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити тип діаграми на об’ємний та зменшити глибину рядів
даних (лист 4);

 підписати  ряди даних на полі діаграми, шрифт 10, курсив, кут
25° (лист 5);

2. у діаграмі 2:
 розмістити легенду діаграми справа та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 6);
 змінити фон діаграми, використавши меню Узор (поєднати
два кольори) (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 8);
 підписати значення даних (лист 9);
 змінити формат стінок (колір) (лист 10).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати нормовану діаграму з областями

із заміною даних рядка “зерно” на 1200000, 1400000, 1600000, 1800000 та

підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист 10).
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Варіант 12
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. гістограму з накопиченням із стовпцями у формі конусів(діаграма 1)
2. кільцеву розрізану діаграму (діаграма 2)
3. графік з маркерами, що помічають значення, який показує динаміку

врожайності на протязі 2001-2003рр. (діаграма 3)
Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити у гістограмі формат рядів даних так, щоб вони мали
форму циліндра (лист 4);

 підписати ряди даних на полі діаграми, шрифт 10, курсив, кут
55° (лист 5);

2. у діаграмі 2:
 розмістити легенду діаграми справа та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 6);
 змінити фон стінок діаграми, використавши меню
Градиентная-заготовка (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 8);
 підписати значення даних (лист 9).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати звичайну гістограму із заміною

даних рядка “соя” на 2000000, 2100000, 2200000, 2300000 та підписати цей

ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист 10).
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Варіант 13
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. гістограму з накопиченням із стовпцями у формі конусів (діаграма 1)
2. кільцеву розрізану діаграму (діаграма 2)
3. графік з маркерами, що помічають значення, який показує динаміку

врожайності на протязі 2001-2003рр.  (діаграма 3)
Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити  гістограму на циліндричну  (лист 4);
 підписати ряди даних на полі діаграми, шрифт 10, курсив, кут

90° (лист 5);
2. у діаграмі 2:

 розмістити легенду діаграми справа та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 6);
 змінити фон стінок діаграми, використавши меню
Градиентная-заготовка (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 8);
 підписати назви категорій даних (лист 9).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати гістограму з

накопиченням із заміною даних рядка “овес” на 2000000, 2100000, 2200000,

2300000 та підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист

10).
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Варіант 14
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. звичайну гістограму (діаграма 1)
2. кругову діаграму (діаграма 2)
3.  графік, що показує динаміку врожайності на протязі 2002-2003рр.

(діаграма 3)
Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити гістограму на  циліндричну (лист 4);
 підписати ряди даних на полі діаграми, шрифт 10, жирний, кут

45° (лист 5);
2. у діаграмі 2:

 розмістити легенду діаграми внизу та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 6);
 змінити фон діаграми (поєднати два кольори червоний та
зелений) (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 8);
 змінити формат осі значень так, щоб основні поділки осі
перетинали вісь (лист 9).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати звичайну гістограму із

заміною даних рядка “картопля” на 2100000, 2200000, 2300000, 2400000 та

підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист 10).
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Варіант 15
В таблиці подані данні про виручку с/г підприємства "Фіалка" від реалізації
різних с/г культур на протязі 4-х років:

Виручка с/г підприємства "Фіалка"

Виручка  (в грн.)
Рік 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
Зерно 1500000 2400000 2200000 2623500
Картопля 1700000 2300000 2150000 2564000
Кукурудза 1300000 2600250 2165000 2200000
Овес 1800000 2650450 2078000 2156000
Соняшник 1230000 2365480 1256900 1525000
Соя 1340000 12345670 1523100 1632500

На основі цих даних побудувати:

1. звичайну гістограму (діаграма 1)

2. кругову діаграму (діаграма 2)
3. графік, що показує динаміку врожайності на протязі 2002-2003р.р.
(діаграма 3)
Результати зберегти відповідно на лист 1, лист 2, лист 3.

Виконати наступні перетворення діаграм:
1. у діаграмі 1:

 змінити гістограму на  циліндричну (лист 4);
 підписати ряди даних на полі діаграми, шрифт 10, курсив, кут

45° (лист 5);
2. у діаграмі 2:

 розмістити легенду діаграми зверху та посередині, ряди
легенди назвати відповідно до року, в якому взято данні (лист 6);
 змінити фон діаграми (поєднати два кольори бузковий та
блакитний) (лист 7);

3. у діаграмі 3:
 дати назву діаграмі та відповідним осям координат (лист 8);
 змінити формат осі значень так, щоб проміжні поділки осі
перетинали вісь (лист 9).

4. На основі діаграми 1 з листа 1 побудувати звичайну гістограму із

заміною даних рядка “кукурудза” на 2300000, 2400000, 2500000, 2600000 та

підписати цей ряд даних на полі діаграми жирним шрифтом (лист 10).
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2.3 Лабораторна робота № 3
Тема:  Освоєння основних принципів і основних операцій обробки даних  в
електронних таблицях.
Мета: Формування у студентів потрібного рівня знань та вмінь для:

o створення бази даних;
o аналіз та підбір параметрів в процесі розв’язання

різноманітних економічних задач;
o пошук оптимальних рішень;

Хід виконання:
− засвоєння поняття “Ім’я” та  його використання для зменшення

рівня формалізації обчислень ;
− засвоєння поняття абсолютної адресації комірок і її

використання для обчислення функцій;
− засвоєння операції фільтрації бази даних і способів створення

умов вибірки даних ;
− засвоєння операції “підбір параметрів” для аналізу даних;
− засвоєння операції “пошук рішень” для розв’язання  оптимізацій

них задач.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Ім’я
В MS Excel формулам можна присвоїти ім’я (доцільно, щоб ім’я виражало
зміст формули.). Далі у виразах замість формули може використовуватись її
ім’я, що забезпечує розуміння суті виразу.

Для присвоєння формулі ім’я потрібно виконати наступні кроки:
1. Виділити комірку, котра містить формулу.
2. ↓ Вставка→ ↓ Имя→↓ Присвоить→ (написати ім.»я, що

складається з одного слова) →↓Добавить→↓Закрыть

А В С

1 1 =А1+А2+А3 =5*( А1+А2+А3) ⇔ 5*формула

2 5

3 8

4

Формулі =А1+А2+А3 надати ім’я формула . Тоді в комірці С2 замість

формули =5*( А1+А2+А3) можна записати  = 5*формула.
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ВИКОРИСТАННЯ АБСОЛЮТНОЇ АДРЕСАЦІЇ КОМІРОК

Для того, щоб зрозуміти різницю між відносною та абсолютною
адресацією комірок, що використовуються в математичних формулах для
здійснення обрахунків в EXCEL, розглянемо наступний приклад.

У комірки А1:А4 занесемо певні
дані (рис. 1).  У комірці В2 введемо
формулу = А4*А1. результат буде
30. Абсолютна адресація комірки А4
при копіюванні формули в комірках
В2 та В3 будуть мати значення 0,
оскільки А4 змінить відповідно своє
значення на А5 та А6. Для того, щоб
значення комірки А4 (її адресація)
залишалася незмінною потрібно
змінити її відносну адресацію на
абсолютну (проставивши знак $
перед літерою А та цифрою 4.)

В результаті отримаємо наступний вигляд формули у комірці В1:
=$A$4*A1

Тепер, при копіюванні даної формули в комірки В2 та В3 ми
спостерігаємо зміну лише А1 на А2 та А3, абсолютна адресація комірки
$A$4 залишиться незмінною.

АНАЛІЗ ДАНИХ. ПІДБІР ПАРАМЕТРІВ.
Виконується для прогнозування значення однієї комірки (А1) при зміні
значення другої комірки (В1). А1 та В1 повинні бути пов’язані формульним
відношенням.
Розглянемо на прикладі (таблиця 1).

A B C D E F

1 Фірма Інвестиційні
затрати

Виручка
від

реалізації

Інші
витрати Податки Строк

окупності

2 Concord 129,28 257,32 50 8 =B2/(C2-D2-E2)
Потрібно визначити при яких інвестиційних затратах (В2) строк окупності
становитиме 1.

1. Виділяємо F2 (комірки F2 і В2 пов’язані формулою B2/(C2-D2-E2)).
2. ↓ Сервис→ ↓ Подбор параметра –[Подбор параметра]→ (ввод 1 в поле

значения) → (ввод В2 в  поле изменения значения ячейки)→↓ОК–

[Результат подбора параметра] →↓ОК.

Результат – в комірці В2 з’явиться значення 199,32.
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ПОШУК РІШЕНЬ
Нехай у деякій комірці встановлене формульне відношення (функція, яка
залежить від інших параметрів). Часто виникає необхідність змінити
значення функції в цій комірці. Зрозуміло, що ця зміна обов’язково буде
викликати певні зміни параметрів (всіх або частини з них, тобто на зміну
деяких параметрів можна накласти обмеження).
Дану задачу можна вирішити засобами Пошук рішень.
Схема використання:

1. Визначити цільову комірку. Вона повинна містити формулу з
посиланнями на всі комірки діапазону, які увійшли до розрахунків.

Нехай значення у комірці F5 дорівнює 23,8. Це буде сума всіх
інвестиційних витрат. Потрібно змінити інвестиційні та поточні витрати
так, щоб значення у комірці F5 стало дорівнювати 24. При цьому поточні
витрати фірми Concord не можуть зменшуватись.
2. Виділяємо F5.
3. ↓ Сервис → ↓ Поиск решений – [Поиск решения ] → ↓  (Значению)

(введення 24 в полі значения) → (введення $B$2:$B$54;$D$2:$D$5 – в
полі изменяя ячейки) → ↓Предположить → ↓Добавить – додавання
[Изменение ограничения] → (ввести адресу комірки, на значення якої
необхідно накласти обмеження в полі ссылка на ячейку - $D$2 –
поточні витрати фірми Concord) → (Обираємо знаки відношень >=) →
(введення значення обмеження: 50 в полі органичение ) → ↓Добавить
→ ↓ОК → [Поиск решений] → ↓ Выполнить - (Після визначення всіх
параметрів вікна [Поиск решений] ) → ↓ Выполнить → [Результат
поиска решений] → ↓ОК.

Якщо розв’язок знайдено, то з’являється вікно з відповідями:
a) Сохранить найденое решение?
б) Восстановить исходные значения.

      Якщо шуканий розв’язок  потрібно зберегти, то обираємо пункт а), якщо
потрібно повернутися до початкових даних – обираємо пункт б).

A B C D E F

1 Фірма Інвестиційн
і затрати

Виручка
реалізації

Поточні
витрати Податки Строк

окупності

2 Concord 129,8 257,32 50 8 =B2/(C2-D2-
E2)

3 Slim 56,3 156,3 40 7

4 Novel 100,9 221,68 52 5,6
5 Team 88,9 95,31 34 3,2
6 23,8
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Завдання

1. Виконати завдання свого варіанта;
2. Кожне завдання оформити на окремому листку робочої книги;
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Варіант № 1
таблиця 1

1. Заповнити стовпець Со , де строк окупності підраховується за
наступною формулою :

ЗвПЗВ
ІзСо

−−−
=  (таблиця 2);

2. Виконати вибірку даних:
a) сільськогосподарські підприємства, площа яких не перевищує 650

га.(таблиця 3);

b) с/г підприємства, які витратили на вирощування пшениці (Зв)
більше ніж 50700 грн., але  не менше ніж 1900000 грн. (таблиця
4);

c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб назви с/г
підприємств розташувались в алфавітному порядку (таблиця 5);

3. Визначити: при яких інвестиційних затратах СГП «Промінь», його
строк окупності стане в 1,2 рази більшим (таблиця 6);

4.  В таб.1 змінити інвестиційні витрати та інші затрати так, щоб
загальна сума строків окупності всіх СГП збільшилась на 10%. При
цьому інші  затрати СГП «Переможець» не можуть
збільшуватись(таблиця 7).

Таблиця вирощування пшениці твердого сорту

Назва СГП Площа,
га

Інвестиційні
витрати,
грн., Із

Загальні
витрати на

виробн.
грн.,
Зв

Виручка
від

реалізації
грн., В

Інші
затрати

грн.,
З

Податки
грн.,

П

Строк
окупності,

Со

"Промінь" 500 24000 500000 1200000 500000 80000

"Зоря" 600 23000 1300000 2200000 500000 100000

"Переможець" 780 26000 2300000 3500000 750000 120000

"Глобус" 690 26500 1800000 3200000 800000 220000

"Всесвіт" 710 31000 2201000 3305402 400000 310000

"Веселка" 850 28500 2400000 3009542 45000 370000

"Петро" 530 32000 1600000 2103698 320000 110000
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Варіант № 2
У таблицю ввести данні про вирощування кукурудзи у Вінницькому районі:

 Таблиця 1

1. Заповнити стовпець Со , де строк окупності підраховується за
наступною формулою :

ЗвПЗВ
ІзСо

−−−
=  (таблиця 2);

2. Виконати вибірку даних:
a) сільськогосподарські підприємства, площа яких більша за 550 га.(

таблиця 3);
b) с/г підприємства, які одержали виручку рівну 1155000 грн.(

таблиця 4);
c) с/г підприємства, які витратили на вирощування кукурудзи (Зв)

менше 242250000 грн., але більше за 169600000 грн.( таблиця 5);

3 Визначити: при якій виручці СГП «Петро» його строк окупності
збільшиться на 5% (таблиця 6);

4. В таб.1 змінити інвестиційні витрати та податки так, щоб сума
строків окупності зменшилась на 15%. При цьому поточні витрати СГП
«Зоря» не можуть збільшуватись (таблиця 7).

Назва СГП Площ
а, га

Інвестиці
йні

витрати,
грн., Із

Загальні
витрати

на
виробн.
грн. Зв

Виручка
від

реалізації
грн. В

Інші
затрати
грн., З

Податки
грн., П

Строк
окупнос

ті, Со

"Промінь" 500 240000 520000 1155000 500000 80000
"Зоря" 600 230000 138000000 138205000 50000 100000
"Переможець" 780 260000 202800000 203050000 75000 120000
"Глобус" 690 265000 182850000 183205000 80000 220000
"Всесвіт" 710 310000 220100000 220588000 123000 310000
"Веселка" 850 285000 242250000 242720000 45000 370000
"Петро" 530 320000 169600000 169797000 32000 110000

        Таблиця вирощування кукурудзи
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Варіант № 3
У таблицю ввести данні про вирощування ячменю у Томашпільському
районі:

Таблиця 1

Назва
СГП

Площа,
га

Інвестиційні
витрати,

грн, Із

Загальні
витрати

на
виробн.
грн,  Зв

Виручка
від

реалізації,
грн., В

Інші
затрати,
грн., З

Податки,
грн., П

Строк
окупності,

Со

"Промінь" 500 240000 500000 1155000 500000 80000

"Зоря" 600 230000 138000000 138225000 50000 100000

"Сонце" 780 260000 202800000 203070000 75000 120000

"Глобус" 690 265000 182850000 183225000 80000 220000

"Всесвіт" 710 310000 220100000 220608000 123000 310000

"Веселка" 850 285000 242250000 242740000 45000 370000

"Петро" 530 320000 169600000 169817000 32000 110000

1. Заповнити стовпець Со , де строк окупності підраховується за
наступною формулою :

ЗвПЗВ
ІзСо

−−−
=  (таблиця 2);

2. Виконати вибірку даних:
a)  сільськогосподарські підприємства, площа яких не перевищує
600 га. (таблиця 3);

b) с/г підприємства, які одержали виручку понад 183225000 грн.
(таблиця 4);

c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб площі с/г
підприємств розташувались в порядку спадання (таблиця 5);

3. Визначити: при яких податках строк окупності СГП «Сонце»
зменшиться у 2,5 рази (таблиця 6);

4. В таб.1 змінити інвестиційні витрати та інші затрати СГП «Глобус»
так, щоб його строк окупності зменшився на 50%. При цьому поточні
витрати СГП «Всесвіт» не можуть змінюватись (таблиця 7).

        Таблиця вирощування ячменю
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Варіант № 4
У таблицю ввести данні про вирощування соняшника у Томашпільському
районі:

Таблиця 1
Таблиця вирощування соняшника

Назва СГП Площа,
га

Інвестиційні
витрати,

грн, Із

Загальні
витрати

на
виробн.
грн, Зв

Виручка
від

реалізації,
грн., В

Інші
затрати,
грн., З

Податки,
грн., П

Строк
окупності,

Со

"Промінь" 500 240000 500000 1178000 500000 80000

"Зоря" 600 230000 138000000 138248000 50000 100000

"Переможець" 780 260000 202800000 203093000 75000 120000

"Глобус" 690 265000 182850000 183248000 80000 220000

"Всесвіт" 710 310000 220100000 220631000 123000 310000

"Веселка" 850 285000 242250000 242763000 45000 370000

"Петро" 530 320000 169600000 169840000 32000 110000

1. Заповнити стовпець Со , де строк окупності підраховується за
наступною формулою :

ЗвПЗВ
ІзСо

−−−
=  (таблиця 2);

2. Виконати вибірку даних:
a)  сільськогосподарські підприємства, площа яких не перевищує

700 га. (таблиця 3);
b) с/г підприємства, які одержали виручку понад 139248000 грн.,

але меншу за 242783000 грн.  (таблиця 4);
c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб податки с/г

підприємств розташувались в порядку спадання (таблиця 5);

3. Визначити: при яких податках строк окупності СГП «Всесвіт»
зменшиться на 25% (таблиця 6);

5. В таб.1 змінити інвестиційні витрати та виручку СГП «Веселка» так,
щоб його строк окупності зменшився на 50%. При цьому поточні
витрати СГП «Всесвіт» не можуть змінюватись (таблиця 7).
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Варіант № 5
Таблиця 1

Фінансово-економічні показники оцінки інвестиційних проектів с/г підприємства
"Адреналін"

Рік Площа,
га

Грошові
затрати на
1 га., грн.

Загальні
витрати

на
виробн.
Згв, грн.

Постійні
витрати,
Пв, грн.

Виручка від
реалізованої
продукції, В,

грн.

Обсяг
змінних
витрат,
Зв, грн.

Норма
беззбит
ковості,

Нб

2001 500 2400 3600000 500000 4161500 56000
2002 500 2300 3450000 650000 4162500 57000
2003 500 2600 3900000 670000 4633500 58000
2004 500 2650 3975000 750000 4753500 23000
2005 500 3100 4650000 820000 5520500 45000

1.  Заповнити стовпці Нб, де норма беззбитковості підраховується за

наступною формулою : 100⋅
−

=
ЗвВ

ПвНб  (таблиця 2);

2. Виконати вибірку даних:
a) роки, коли с/г підприємство витратило на виробництво (Згв)

понад 3920000 грн.(таблиця 3);
b) роки, коли обсяг змінних витрат с/г підприємства був в проміжку

від 4262500 до 4753508 грн.(таблиця 4);
c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб виручка від

реалізації продукції с/г підприємства розташувалась за
спаданням(таблиця 5);

3. Визначити: при яких постійних витратах СГП «Адреналін», норма
беззбитковості у 20004р. буде на 10% більшою (таблиця 6);

4. В таб.1 змінити постійні витрати та обсяг змінних витрат так, щоб
загальна сума Нб СГП збільшилась на 15%. При цьому змінні витрати
СГП «Адреналін» у 2002р.  не можуть зменшуватись (таблиця 7).
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Варіант № 6
Таблиця 1

Фінансово-економічні показники оцінки інвестиційних проектів с/г
підприємства "Початок"

Рік Площа
, га

Грошові
затрати
на 1 га.

Загальні
витрати

на
виробн.
Згв, грн.

Постійні
витрати
грн, Пв

Виручка від
реалізовано
ї продукції,

грн., В

Обсяг
змінних
витрат,
грн., Зв

Норма
беззбитко
вості, Нб

2001 500 2400 3600000 500000 4162000 56000
2002 500 2300 3450000 650000 4163000 57000
2003 500 2600 3900000 670000 4634000 58000
2004 500 2650 3975000 750000 4754000 23000
2005 500 3100 4650000 820000 5521000 45000

1.  Заповнити стовпці  Нб, де норма беззбитковості підраховується за

наступною формулою : 100⋅
−

=
ЗвВ

ПвНб  (таблиця 2);

2. Виконати вибірку даних:
a) роки, коли с/г підприємство витратило на виробництво (Згв)

менше 3600000 грн. (таблиця 3) ;
b) роки, коли виручка с/г підприємства знаходилась у проміжку від

4162000 до 4634000 грн. (таблиця 4) ;
c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб постійні витрати

Пв с/г підприємства розташувалась за зростанням (таблиця 5);

3. Визначити: при яких постійних затратах СГП «Початок», норма
беззбитковості буде на 50% більшою (таблиця 6);

4.  В таб.1 змінити постійні витрати та обсяг змінних витрат так, щоб
загальна сума Нб СГП зменшилась на 15%. При цьому змінні витрати
СГП «Початок» у 2001р. не можуть збільшуватись (таблиця 7);
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Варіант № 7

Таблиця 1
Фінансово-економічні показники оцінки інвестиційних проектів с/г

підприємства "Кума"
Рік Площа

, га
Грошові
затрати
на 1 га.

Загальні
витрати

на
виробн.
Згв, грн.

Постійні
витрати
грн, Пв

Виручка від
реалізовано
ї продукції,

грн., В

Обсяг
змінних
витрат,
грн., Зв

Норма
беззбитко
вості, Нб

2001 500 2400 3600000 500000 4162028 56000
2002 500 2300 3450000 650000 4163033 57000
2003 500 2600 3900000 670000 4634045 58000
2004 500 2650 3975000 750000 4754066 23000
2005 500 3100 4650000 820000 5521015 45000

1.  Заповнити стовпці Нб, де норма беззбитковості підраховується за

наступною формулою : 100⋅
−

=
ЗвВ

ПвНб  (таблиця 2);

2. Виконати вибірку даних:
a) роки, коли с/г підприємство витратило на виробництво (Згв)

понад 3875000 грн. (таблиця 3);
b) роки, коли с/г підприємство, одержало виручку від 4163528 до

4756966 грн. (таблиця 4);
c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб обсяг змінних

витрат с/г підприємства розташувалась за спаданням(таблиця 5);

3. Визначити: при яких постійних витратах СГП «Кума», норма
беззбитковості у 2001р. зменшиться у двічі (таблиця 6);

4. В таб. 1 змінити виручку та обсяг змінних витрат так, щоб загальна
сума Нб СГП зменшилась на 15%. При цьому постійні витрати СГП
«Кума» у 2003 р. не можуть змінюватись(таблиця 7).
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Варіант № 8

Таблиця 1
Фінансово-економічні показники оцінки інвестиційних проектів с/г

підприємства "Найкращий"
Рік Площа

, га
Грошові
затрати
на 1 га.

Загальні
витрати

на
виробн.
Згв, грн.

Постійні
витрати
грн., Пв

Виручка від
реалізовано
ї продукції,

грн., В

Обсяг
змінних
витрат,
грн., Зв

Норма
беззбитко
вості, Нб

2001 500 2400 3600000 500000 4162028 56000
2002 500 2300 3450000 650000 4163033 57000
2003 500 2600 3900000 670000 4634045 58000
2004 500 2650 3975000 750000 4754066 23000
2005 500 3100 4650000 820000 5521015 45000

1.  Заповнити стовпці Нб, де норма беззбитковості підраховується за

наступною формулою : 100⋅
−

=
ЗвВ

ПвНб  (таблиця 2);

2. Виконати вибірку даних:

a) роки, коли с/г підприємство витратило на виробництво (Згв)
3450000 грн. (таблиця 3) ;

b) роки, коли обсяг змінних витрат с/г підприємства був від 57000
грн. до 58000 грн. (таблиця 4) ;

c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб постійні витрати
с/г підприємства розташувалась за спаданням(таблиця 5);

3. Визначити : при яких постійних затратах СГП «Найкращий», норма
беззбитковості у 2001р. буде у 1,5 рази більшою (таблиця 6) ;

4. У таб. 1 змінити виручку та обсяг змінних витрат так, щоб сума Нб СГП
зменшилась на 25%. При цьому постійні витрати СГП «Найкращий» у
2004р. не можуть змінюватись (таблиця 7);
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Варіант № 9
 Таблиця 1

1.  Заповнити стовпці ЦК0 , ЦК1 , І.ц.к , виконавши відповідні розрахунки :

000

111

1

11
0

0

00
0 :)(

:)(
..;;

ЦПСЦ
ЦПСЦкцІ

Ц
ПСЦЦК

Ц
ПСЦЦК

−
−

=
−

=
−

=  (таблиця 2) ;

2. Виконати вибірку даних :
a) назви с/г культур , ціна реалізації яких не перевищує 100 грн. за 1

ц. у 2001р. (таблиця 3) ;
b) назви с/г культур, собівартість яких була більшою за 65 грн., але

меншою за 150грн. за 1 ц. у 20002р. (таблиця 4);
c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб ПС0

розташувалась за спаданням(таблиця 5);

3. Визначити: при якій собівартості зерна у 2002р., цінова
конкурентоспроможність по зерну збільшиться на 10 % (таблиця 6) ;

4. У таб.1 змінити собівартість продукції у 2-х роках так, щоб сума ЦКо.
збільшилась вдвічі . При цьому ціна реалізації у 2001р. не повинна
зменшуватись. (таблиця 7)

Цінова конкурентоспроможність по видах продукції

Види
продукції

Ціна
реалізації ,

грн.

Собівартість
1 ц.

проданої
продукції,

грн.

Цінова
конкурентоспроможність

Індекс цінової
конкурентоспромо

жності

Ц0
2001

Ц1
2002

ПС0
2001

ПС1
2002

ЦК0 ЦК1 І.ц.к

Зерно 50 60 40 50
Цукрові
буряки

55 65 45 55

Картопля 130 150 100 110
Соняшник 30 35 20 25
ВРХ (жива
маса)

2000 25000 1555 2000

Свині(жив
а маса)

3000 35000 2000 2100

Молоко 1500 1800 1000 1200
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Варіант № 10
Таблиця 1

Цінова конкурентоспроможність по видах продукції

Види
продукції

Ціна
реалізації ,

грн.

Собівартість
1 ц. проданої

продукції,
грн.

Цінова
конкурентоспроможність

Індекс цінової
конкурентосп
роможності

Ц0
2001

Ц1
2002

ПС0
2001

ПС1
2002

ЦК0 ЦК1 І.ц.к

Зерно 50 60 40 50
Цукрові
буряки

55 65 45 55

Картопля 130 150 100 110
Соняшни
к

30 35 20 25

ВРХ
(жива
маса)

2000 25000 1555 2000

Свині(жи
ва маса)

3000 35000 2000 2100

Молоко 1500 1800 1000 1200

1.  Заповнити стовпці ЦК0 , ЦК1 , І.ц.к, виконавши відповідні розрахунки :

000

111

1

11
0

0

00
0 :)(

:)(
..;;

ЦПСЦ
ЦПСЦкцІ

Ц
ПСЦЦК

Ц
ПСЦЦК

−
−

=
−

=
−

=  (таблиця 2) ;

2. Виконати вибірку даних :
a) назви с/г культур , ціна реалізації яких не менше 100 грн. за 1 ц. у

2001р. (таблиця 3) ;
b) назви с/г культур, цінова конкурентоспроможність яких

знаходилася б в проміжку від 0,333 до 0,45 (таблиця 4) ;
c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб ПС1 розташувався

за зростанням (таблиця 5) ;
3. Визначити: по якій ціні потрібно продавати свинину у 2001 році, щоб

індекс її цінової конкурентоспроможності збільшився у 1,5 рази
(таблиця 6);

4. У таб.1 змінити собівартість продукції у 2-х роках так, щоб сума І ц.к.
зменшилася на 10 %. При цьому ціна реалізації у 2002р. не повинна
збільшуватись (таблиця 7).
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Варіант № 11
Таблиця 1

1. Заповнити стовпці ЦК0 , ЦК1 , І.ц.к, виконавши відповідні розрахунки :

000

111

1

11
0

0

00
0 :)(

:)(
..;;

ЦПСЦ
ЦПСЦкцІ

Ц
ПСЦЦК

Ц
ПСЦЦК

−
−

=
−

=
−

=  (таблиця 2) ;

2. Виконати вибірку даних :
a) назви с/г культур , ціна реалізації яких не більше 100 грн. за 1 ц. у

2001р. (таблиця 3) ;
b) назви с/г культур, цінова конкурентоспроможність яких

знаходилася б в проміжку від 0,25 до 0,5 (таблиця 4) ;
c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб ПС1 розташувався

за спаданням (таблиця 5) ;

3. Визначити: по якій ціні потрібно продавати свинину у 2002 році, щоб
індекс її цінової конкурентоспроможності зменшився у 1,5 рази
(таблиця 6) ;

4. У таб.1 змінити собівартість продукції у 2-х роках так, щоб сума І ц.к.
зменшилася на 20 %. При цьому ціна реалізації у 2001р. не повинна
збільшуватись (таблиця 7) .

Цінова конкурентоспроможність по видах продукції

Види
продукції

Ціна
реалізації ,

грн.

Собівартість
1 ц. проданої

продукції,
грн.

Цінова
конкурентоспроможність

Індекс цінової
конкурентосп
роможності

Ц0
2001

Ц1
2002

ПС0
2001

ПС1
2002

ЦК0 ЦК1 І.ц.к

Зерно 50 60 40 50
Цукрові
буряки

55 65 45 55

Картопля 130 150 100 110
Соняшни
к

30 35 20 25

ВРХ
(жива
маса)

2000 25000 1555 2000

Свині(жи
ва маса)

3000 35000 2000 2100

Молоко 1500 1800 1000 1200
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Варіант № 12
Таблиця 1

1. Заповнити стовпці ЦК0 , ЦК1 , І.ц.к самостійно, виконавши відповідні

розрахунки :
000

111

1

11
0

0

00
0 :)(

:)(
..;;

ЦПСЦ
ЦПСЦкцІ

Ц
ПСЦЦК

Ц
ПСЦЦК

−
−

=
−

=
−

=

(таблиця 2) ;
2. Виконати вибірку даних :

a) назви с/г культур , собівартість реалізації яких не більше 100 грн.
за 1 ц. у 2001р. (таблиця 3) ;

b) назви с/г культур, цінова конкурентоспроможність яких
знаходилася б у проміжку від 0,25 до 0,5 у 2002р. (таблиця 4) ;

c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб Ц1 розташувалася
за спаданням (таблиця 5) ;

3. Визначити: по якій ціні потрібно продавати картоплю у 2002 році, щоб
індекс її цінової конкурентоспроможності зменшився на 25% (таблиця
6) ;

4. У таб.1 змінити собівартість продукції у 2-х роках так, щоб сума І ц.к.
зменшилася на 20 %. При цьому ціна реалізації у 2001р. не повинна
змінюватись (таблиця 7) .

Цінова конкурентоспроможність по видах продукції

Види
продукції

Ціна
реалізації ,

грн.

Собівартість
1 ц. проданої
продукції, грн

Цінова
конкурентоспроможність

Індекс цінової
конкурентоспр

оможності
Ц0

2001
Ц1

2002
ПС0
2001

ПС1
2002

ЦК0 ЦК1 І.ц.к

Зерно 50 60 40 50
Цукрові
буряки

55 65 45 55

Картопля 130 150 100 110
Соняшни
к

30 35 20 25

ВРХ
(жива
маса)

2000 25000 1555 2000

Свині(жи
ва маса)

3000 35000 2000 2100

Молоко 1500 1800 1000 1200
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Варіант № 13
Таблиця 1

Таблиця оцінки прибутковості підприємства

Назва
СГП

Площа,
га

Грошові
затрати
на 1 га.,

грн.

Загальні
витрати

на
виробн.,
грн.,  Зв

Виручка
від

реалізації,
грн., В

Середня
заробітна
плата на
підпр.,
грн., Зп

Податки,
грн., П

Коефіцієнт
прибутковості,

Кп

"Промінь" 500 2400 1200000 1300000 1000 8000 0,923076923
"Зоря" 600 2300 1380000 4634630 500 10000 0,297758397
"Невдаха" 780 2600 2028000 25546600 750 12000 0,079384341
"Глобус" 690 2650 1828500 45464334 800 22000 0,040218339
"Всесвіт" 710 3100 2201000 26354200 1230 31000 0,0835161
"Веселка" 850 2850 2422500 45233300 450 37000 0,053555677
"Маруся" 530 3200 1696000 21369800 320 11000 0,079364337

Виконати наступні завдання :

1.  Заповнити стовпець Кп, де коефіцієнт прибутковості ,
В
ЗвК п = де

Кп- коефіцієнт прибутковості, Зв – загальні витрати на підприємстві, В
– виручка від реалізованої продукції (таблиця 2) ;

2. Виконати вибірку даних:
a) сільськогосподарські підприємства, площа яких не перевищує

838 га. (таблиця 3) ;
b) с/г підприємства, які одержали виручку більшу за 1500000, але

меншу за 40000000 грн. (таблиця 4) ;
c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб назви с/г

підприємств розташувались в алфавітному порядку (таблиця 5) ;

3. Визначити:  при якій виручці с/г підприємства «Маруся» коефіцієнт
його прибутковості  збільшиться на 5 % (таблиця 6) ;

4. У таб. 1 змінити грошові затрати та виручку СГП так, щоб сума Кп
зменшилася вдвічі. При цьому площа СГП «Маруся» не повинна
змінюватись (таблиця 7) .
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Варіант № 14
Таблиця 1

Таблиця оцінки прибутковості підприємства

Назва
СГП

Площа,
га

Грошові
затрати
на 1 га.,

грн.

Загальні
витрати

на
виробн.,
грн.,  Зв

Виручка
від

реалізації,
грн., В

Середня
заробітна
плата на
підпр.,
грн., Зп

Податки,
грн., П

Коефіцієнт
прибутковості,

Кп

"Промінь" 500 2400 1251000 1300000 1000 8000 0,962307692
"Зоря" 600 2300 1431000 4634630 500 10000 0,308762512
"Невдаха" 780 2600 2079000 25546600 750 12000 0,081380693
"Глобус" 690 2650 1879500 45464334 800 22000 0,041340097
"Всесвіт" 710 3100 2252000 26354200 1230 31000 0,085451275
"Веселка" 850 2850 2473500 45233300 450 37000 0,054683165
"Маруся" 530 3200 1747000 21369800 320 11000 0,081750882

1. Заповнити стовпець Кп, де коефіцієнт прибутковості ,
В
ЗвК п = де

Кп- коефіцієнт прибутковості, Зв – загальні витрати на підприємстві, В
– виручка від реалізованої продукції (таблиця 2) ;

2. Виконати вибірку даних:
a) сільськогосподарські підприємства, площа яких менша за 650 га.

(таблиця 3) ;
b) с/г підприємства, які одержали виручку більшу за 25546600, але

меншу за 45464338 грн. (таблиця 4) ;
c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, щоб назви с/г

підприємств розташувались у зворотному порядку до алфавітного
(таблиця 5) ;

3. Визначити:  при якій виручці с/г підприємства «Маруся» коефіцієнт
його прибутковості  зменшиться на 5 % (таблиця 6) ;

4. У таб. 1 змінити грошові затрати та виручку СГП, так щоб сума Кп
збільшилася на 10%. При цьому заробітна плата на СГП «Промінь» не
повинна змінюватись (таблиця 7) .
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Варіант № 15
Таблиця 1

Таблиця оцінки прибутковості підприємства

Назва
СГП

Площа,
га

Грошові
затрати
на 1 га.,

грн.

Загальні
витрати

на
виробн.,
грн.,  Зв

Виручка
від

реалізації,
грн., В

Середня
заробітна
плата на
підпр.,
грн., Зп

Податки,
грн., П

Коефіцієнт
прибутковості,

Кп

"Промінь" 500 2400 1259000 1300000 1000 8000 0,968461538
"Зоря" 600 2300 1441000 4634630 500 10000 0,310920181
"Невдаха" 780 2600 2091000 25546600 750 12000 0,081850422
"Глобус" 690 2650 1901500 45464334 800 22000 0,041823993
"Всесвіт" 710 3100 2283000 26354200 1230 31000 0,086627558
"Веселка" 850 2850 2510500 45233300 450 37000 0,055501146
"Маруся" 530 3200 1758000 21369800 320 11000 0,082265627

Виконати наступні завдання :

1.  Заповнити стовпець Кп, де коефіцієнт прибутковості ,
В
ЗвК п = де

Кп- коефіцієнт прибутковості, Зв – загальні витрати на підприємстві, В
– виручка від реалізованої продукції; (таблиця 2)

2. Виконати вибірку даних:
a) сільськогосподарські підприємства, площа яких не перевищує 750

га. (таблиця 3) ;
b) с/г підприємства, які одержали виручку більшу за 25500000, але

меншу за 5000000 грн. (таблиця 4) ;
c) відсортуйте данні у таблиці таким чином, грошові затрати на 1 га.

площі с/г підприємств розташувались за зростанням (таблиця 5) ;

3. Визначити:  при якій виручці с/г підприємства «Невдаха» коефіцієнт
його прибутковості  зменшиться на 35 % (таблиця 6) ;

4. У таб. 1 змінити грошові затрати та виручку на СГП, щоб сума Кп
збільшилася на 5%. При цьому податки СГП «Зоря» не повинні
зменшуватись (таблиця 7).
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Контрольні запитання MS EXCEL
1. Чим відрізняється електронна таблиця від інших таблиць?
2. Назвіть основні об’єкти MS Excel?
3. Для виконання яких завдань використовують електронні таблиці?
4. Як адресується комірка і діапазон?
5. В якій комірці виконуються операції вводу і редагування?
6. Як здійснюється виділення рядка (стовпця) та робочої області?
7. Назвіть основні кроки підготовки електронних таблиць.
8. Якими способами можна розмістити інформацію в комірці у визначеному

положенні?
9. Якими способами можна об’єднати (розбити) комірки?
10.Назвіть основні способи копіювання інформації в MS Excel.
11.Назвіть основні кроки при копіюванні комірки (діапазону) методом

перенесення.
12.Назвіть основні кроки копіювання комірки (діапазону) через буфер

обміну.
13.В чому суть функції “автозаповнення її числами” і основні етапи її дії?
14.Як відбувається заповнення діапазону при “автозаповненні” числами?
15.Як відбувається заповнення прогресії (арифметичної, геометричної) при

“автозаповненні” числами?
16.Назвіть основні типи обчислення в MS Excel.
17.Як відбувається обчислення в MS Excel (основні кроки)? Що може

містити формула? Якими способами можна внести адресу комірки в
формулу?

18.Назвіть способи виклику функції.
19.Розкажіть: як доречно використовувати функцію в формулі:
          а) виклик потрібних рядків у процесі вводу формул через майстер
функцій;
          б) вивчити структуру функцій, що використовуються у формулі та заздалегідь
підготувати формулу.

20.Що означає: “проектувати обчислення”?
21.Назвіть основні математичні операції і функції, що здійснюють їх?
22. Суть принципу DDE при обміні даних?
23. Суть принципу OLE при обміні даних?
24. Суть фільтрації при  роботі з базою даних. Назвіть основні кроки при
фільтрації.
25. Для чого і як використовується “ім’я” комірки?
26. Яке призначення абсолютної адресації?
27. Назвіть основні кроки при побудові діаграм в MS Excel.
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