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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Прикладна інформатика» є однією із складових комплексної 

підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Комерційна діяльність та 

логістика». 

Анотація навчальної дисципліни. 

Комп’ютери та засновані на їх використанні інформаційно-комунікаційні технології 

(ІКТ) характеризують рівень і темпи розвитку сучасного суспільства. Подальший розвиток 

інформатизації не можна уявити без використання можливостей, що надають засоби ІКТ 

спеціалістам у будь-якій галузі. 

Інформатика як фундаментальна наука займається розробкою методології створення 

інформаційного забезпечення процесів управління будь-якими об’єктами на базі 

комп’ютерних інор-маційних систем. 

Прикладна інформатика займається вивченням закономірностей в інформаційних про-

цесах (накопичення, опрацювання, розповсюдження); створенням інформаційних моделей 

комунікацій в різних галузях людської діяльності; розробкою інформаційних систем і тех-

нологій в конкретних прикладних галузях тощо. Таким чином, інформатика як галузь нау-

кових знань є значно ширше, ніж використання комп’ютерної техніки, хоча і прикладні 

напрямки її застосування є достатньо розгалуженими. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни. Прикладна інформатика як навча-

льна дисципліна є обов’язковою базовою ланкою для формування інформатичної компете-

нтності майбутніх фахівців з управління та адміністрування та має міждисциплінарні 

зв’язки з переважною більшістю навчальних дисциплін як циклу загальної, так й циклу 

професійної підготовки. Особливо тісні міждисциплінарні зв’язки пов’язують прикладну 

інформатику з такими навчальними дисциплінами: «Прикладне моделювання», «Статисти-

ка», «Створення WEB ресурсів», «Цифрова комерція», «Інтернет аналітика», «Інтернет-

комунікації», «Основи інтернет-маркетингу», «Логістика» та ін. 

Метою вивчення прикладної інформатики є формування у студентів високого рів-

ня інформатичних компетентностей щодо застосування сучасних програмно-технічних за-

собів комп’ютеризації, необхідних майбутнім фахівцям для підвищення ефективності про-

цесів обробки, пошуку та передавання даних в умовах розвитку сучасних інформаційних 

технологій, що сприятиме високій конкурентоспроможності майбутніх фахівців з комер-

ційної діяльності та логістики на українському і європейському ринках праці та є основою 

їх висококваліфікованої професійної діяльності. 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягають у засвоєнні як теоретичних основ 

інор-матики та комп’ютерної техніки, так і в набутті практичних умінь та навичок застосу-

вання засобів сучасних ІКТ при дослідженні соціально-економічних систем та 

розв’язуванні завдань фахового спрямування, аналізу та синтезу складних соціально-

економічних та інформаційних систем, розробки, планування та реалізації заходів, спрямо-

ваних на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі. 

Предмет дисципліни  система засобів автоматизації обробки та використання ко-

мерційної інформації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результа-

ти навчання: 

1. Знання: місця та інтеграційних зв’язків інформатики в системі фундаментальних 

наук та її ролі у формуванні інформаційної культури суспільства; технології 

аналізу предметної області в прикладних сферах для виявлення та оцінки наявних 
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потреб інформатизації; технології організації та автоматизації роботи з текстовими 

та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах; 

технології проведення програмними засобами аналізу та візуалізації економічних 

та фінансових даних; технології соціологічних та політичних опитувань засобами 

хмарних технологій та аналізу їх результатів програмними засобами. 

2. Уміння: збирати, формалізовувати, систематизувати, структурувати, 

перетворювати та опрацьовувати дані та зберігати їх у обраному програмному 

середовищі для вирішення прикладних задач фахового спрямування; добирати та 

використовувати засоби офісних додатків для проведення фінансового, 

економічного, графічного та статистичного аналізу, аналізу баз даних та 

візуалізації даних; автоматизовувати робочий процес з використанням 

комп’ютерної техніки та мереж, офісних і гіпертекстових технологій; 

візуалізовувати результати досліджень та представляти їх засобами 

мультимедійних презентацій та в інтернет-просторі; розробляти візуальну 

концепцію веб-сайта та реалізовувати її засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій відповідно до правил технічного, психологічного та стилістичного 

дизайну. 

3. Комунікація: здатність працювати в команді для спільного вирішення прикладних 

задач засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

4. Автономність та відповідальність: відповідальне особисте ставлення до 

дотримання етичних і правових норм інформаційної діяльності. 
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ 

Інформатика як галузь знань. Місце та інтеграційні зв’язки інформатики в системі 

фундаментальних наук. Роль інформатики у формуванні інформаційної культури суспільс-

тва. Інформаційні ресурси суспільства. 

Інформаційні процеси як об’єкт пізнання інформатики. Співвідношення понять інфо-

рмація і дані. Класифікації та властивості інформації. Етапи і методи обробки інформації. 

ТЕМА 2. СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ 

Класифікація сучасних текстових процесорів як засобів подання та опрацювання тек-

стових даних. 

Складові елементи документа MS Word: текст, таблиці, об’єкти, поля. 

Технологія роботи з текстом документа MS Word: структурні елементи тексту (сим-

вол, абзац та розділ); зони розташування тексту (основного тексту, колонтитулів, виносок); 

робота з недрукованими символами; фізичне та логічне форматування структурних елеме-

нтів тексту; структурування документу, рівні тексту. 

Технологія роботи з таблицями документа MS Word: створення, редагування та фо-

рматування; проведення аналізу даних таблиці: впорядкування записів та проведення роз-

рахунків. 

Технологія роботи з об’єктами документа MS Word: внутрішні та зовнішні об’єкти; 

створення, редагування, форматування; розташування об’єктів у пластах документа. 

Технологія роботи з полями документа MS Word: код та значення поля; додавання 

інформативних полів, посилань та гіперпосилань; створення змісту документу та покажчи-

ків; організація зв’язків та перехресних посилань у документі. 

Технологія роботи з текстовими документами в хмарі Google та Office 365. 

ТЕМА 3. СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЧНО ПОДАНИХ ДАНИХ 

Класифікація сучасних табличних процесорів як засобів аналізу економічних даних. 

Складові елементи книги MS Excel. Технологія роботи з даними та формулами. Пере-

вірка даних. Умовне форматування. Прискорені методи введення даних: автовведення, ав-

тозаповнення, списки, що розгортаються тощо. Типи посилань на комірки у формулах. 

Прості формули та формули масиву. Вбудовані функції. 

Проведення фінансового аналізу засобами MS Excel. Складові фінансового аналізу. 

Основні поняття теорії тимчасової вартості грошей. Характеристики банківських боргових 

угод та взаємозв’язок між ними. Оцінка банківських боргових операцій та ефективності 

інвестицій за допомогою фінансових функцій MS Excel. 

Проведення графічного аналізу засобами MS Excel. Складові графічного аналізу. 

Поняття та структура статистичної таблиці. Побудова графіків та діаграм: поняття та стру-

ктура статистичного графіку та діаграми; етапи побудови діаграм, елементи діаграми та 

правила їхнього редагування. 



 7 

Проведення статистичного аналізу засобами MS Excel. Складові статистичного 

аналізу. Проведення аналізу розподілу даних: визначення основних статистичних характе-

ристик; проведення дисперсійного аналізу. Проведення регресійного аналізу: основні по-

няття регресійного аналізу; графічна та аналітична інтерполяція даних: визначення коефі-

цієнтів рівняння регресії та величини достовірності апроксимації за допомогою вбудова-

них функцій; графічна та аналітична екстраполяція даних: методи та способи прогнозу-

вання. 

Проведення аналізу маркетингових стратегій засобами MS Excel. Складові аналі-

зу стратегій маркетингу на товарних ринках. Розробка оптимальних схем переміщення за 

допомогою сервісу ПОИСК РЕШЕНИЯ. 

Проведення економічного аналізу засобами MS Excel. Організація БД в MS Excel. 

Технологія створення та редагування структури таблиць БД. Встановлення зв’язку між 

таблицями за допомогою вбудованої функції ВПР. 

Створення розрахункових полів у БД: створення елементарних формул для розрахун-

ку полів; використання вбудованих функцій. 

Впорядкування записів таблиці БД. 

 

Аналіз даних БД за допомогою фільтрів: автофільтр; розширений фільтр (на основі 

звичайного критерію). 

Проведення підсумкового аналізу даних: проведення підсумкових операцій за допо-

могою функцій СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ, СРЗНАЧЕСЛИ, СУММЕСЛИМН, СЧЕТЕ-

СЛИМН, СРЗНАЧЕСЛИМН та функцій БД; підбиття проміжних підсумків; створення зве-

дених таблиць. 

ТЕМА 4. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ 

Основні поняття теорії баз даних. Поняття та структура бази даних (БД). Моделі 

даних та їх класифікація. Структура реляційної БД та технологія її проектування. Структу-

ра таблиць БД: запис, поле; типи та властивості полів; ключі та індекси. Зв’язок між таб-

лицями. Поняття, класифікація та функції сучасних систем управління базами даних (СУ-

БД). 

Технологія роботи з реляційною БД в MS Access. Графічний інтерфейс MS Access. 

Організація БД в MS Access: об’єкти БД MS Access та їх призначення. Особливості проек-

тування БД в СУБД MS Access. Технологія створення та редагування структури таблиць 

БД. Встановлення зв’язку між таблицями, типи зв’язку та види поєднання записів 

пов’язаних таблиць. Поняття цілісності даних. Введення та редагування даних: безпосере-

дньо в таблиці та за допомогою форм. 

Впорядкування записів таблиці БД. 

Аналіз даних БД за допомогою фільтрів: автофільтр; розширений фільтр; простий 

фільтр. Використання у фільтрах параметрів; особливості проведення обчислень в умовах. 

Проведення підсумкового аналізу даних: підбиття проміжних підсумків (за допомо-

гою підсумкових запитів та звітів з групуванням); створення перехресних таблиць (за до-

помогою перехресного запиту). Консолідація даних (за допомогою запитів на вибірку та 

запитів на додавання). Управління даними (за допомогою запитів на вилучення та запитів 

на оновлення). 

Створення розрахункових полів у об’єктах БД: створення елементарних формул для 

розрахунку полів; використання вбудованих функцій, використання параметрів. 
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ТЕМА 5. ІНТЕГРАЦІЯ ДАНИХ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ В ДОДАТКАХ MS OFFICE 

Поняття про програмне розширення офісних пакетів. 

Обмін даними між додатками. Технології обміну даними в структурованих докуме-

нтах, статичний та динамічний обмін. Методи організації обміну даними між додатками. 

Поняття інтегрованого документа, впровадженого та зв’язаного документа. Імпорт даних з 

інших додатків. Інтеграція додатків. 

Офісне програмування. Мова Visual Basic for Applications (VBA). Графічний інтер-

фейс редактора VBA. Основні види процедур та їх синтаксис. Основні конструкції та опе-

ратори мови. Призначення, етапи створення та використання макросів у додатках 

MS Office: MS Word, MS Excel, MS Access. 

ТЕМА 6. ОСНОВИ ВЕБ-ДИЗАЙНУ 

Поняття та структура Веб-сайту та Веб-сторінки. Поняття гіпертексту. 

Поняття веб-дизайну. Етапи створення Веб-сайту та Веб-сторінки. 

Програмні засоби створення Веб-сторінок. Основні засоби для автоматизації розробки 

Веб-сторінок. Створення Веб-сторінки засобами візуальних редакторів HTML. Використання шаб-

лонів візуальних редакторів HTML. 

Мова гіпертекстової розмітки HTML. Структура НТМL-документа. Основні конс-

трукції (теги) мови HTML. Створення простого HTML-документу. Включення заголовків і 

форматування тексту документу. Використання URL-адрес при створенні НТМL-документів. 

Використання покажчиків і посилань. Створення списків в HTML-документі. Створення таб-

лиць. Вставка зображень в НТМL-документ. Створення карт-зображень на веб-сторінках. 

Підготовка мультимедійних компонентів НТМL-документу. Створення кадрів. Фрейми. Те-

стування та публікація Веб-сайтів в Інтернет. 
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2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни (обов’язкової) Прикладна інформатика 

для студентів галузі знань «07 — Управління та адміністрування» 

спеціальності «076 — Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

освітньої програми / спеціалізації  6Р04 

Денна форма навчання 
Номер 

занят-

тя 

Вид та тема навчального заняття 

Максимальна 

кількість 

балів 

Змістовий модуль №1 

1 
Лабораторне заняття 1.1. 

Технологія роботи з текстом як складовим елементом документа MS Word. 
1,5 

2 
Лабораторне заняття 1.2. 

Технологія роботи з таблицями як складовими елементами документа MS Word. 
1,5 

3 
Лабораторне заняття 1.3. 

Технологія роботи з об’єктами як складовими елементами документа MS Word. 
1,5 

4 
Лабораторне заняття 1.4. 

Технологія роботи з полями як складовими елементами документа MS Word. 
1,5 

5 
Лабораторне заняття 2.1. 

Технологія роботи з даними та формулами в MS Excel. 
1,5 

6 

Лабораторне заняття 2.2.  

Технологія використання текстових функцій та функцій роботи з датою та часом у 

MS Excel. 

1,5 

7 
Лабораторне заняття 2.3.  

Технологія роботи з формулами масивів у MS Excel. 
1,5 

8 
Лабораторне заняття 2.4.  

Технологія використання математичних та статистичних функцій MS Excel. 

1,5 

9 
Лабораторне заняття 2.5.  

Технологія використання логічних функцій MS Excel.  

1,5 

10 

Лабораторне заняття 2.6.  

Технологія проведення фінансового аналізу засобами MS Excel: оцінка банківських бор-

гових операцій та інвестицій. 

1,5 

11 
Лабораторне заняття 2.7. 

Технологія проведення графічного аналізу засобами MS Excel. Візуалізація даних. 
1,5 

12 

Лабораторне заняття 2.8.  

Технологія проведення статистичного аналізу засобами MS Excel. Методи прогнозування 

статистичних даних. 

1,5 

13 

Лабораторне заняття 2.9. 

Технологія проведення економічного аналізу засобами MS Excel: аналіз БД MS Excel за 

допомогою функцій умовних підсумків. 

1,5 

14 

Лабораторне заняття 2.10.  

Технологія проведення економічного аналізу засобами MS Excel: аналіз БД MS Excel за 

допомогою фільтрації записів, формування проміжних підсумків та зведених таблиць. 

1,5 

15 

Лабораторне заняття 2.11.  

Технологія проведення економічного аналізу засобами MS Excel: аналіз БД MS Excel за 

допомогою функцій роботи з БД. 

1,5 

16 Контрольна (модульна) робота №1 5 

Змістовий модуль №2 

17 
Лабораторне заняття 3.1.  

Технологія проектування та створення БД в MS Access. 
1,5 

18 

Лабораторне заняття 3.2.  

Технологія проведення аналізу даних однієї таблиці БД MS Access за допомогою фільт-

рації. 

1,5 
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19 

Лабораторне заняття 3.3.  

Технологія проведення аналізу даних кількох таблиць БД MS Access за допомогою запи-

тів. 

1,5 

20 

Лабораторне заняття 3.4.  

Технологія оформлення результатів аналізу даних БД MS Access за допомогою звітів. 

Технологія роботи з даними БД MS Access та аналіз їх за допомогою форм. 

1,5 

21 Контрольна (модульна) робота №2 5 

22 
Лабораторне заняття 4.  

Автоматизація роботи в додатках MS Office за допомогою макросів. 
1,5 

Усього балів за роботу на заняттях: 40 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів 

1. Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування 5 

2. Виконання індивідуальної роботи зі створення веб-сайту  5 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів: 10 

РАЗОМ БАЛІВ: 50 

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Поточне та підсумкове оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни 

здійснюється відповідно до «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної 

діяльності студентів» (затверджене Вченою радою Університету, протокол №12 від 

25.05.2017). 

Враховуючи специфіку дисципліни «Прикладна інформатика», за рішенням кафедри 

в оцінюванні результатів виконання завдань відповідних занять допускається крок в 0,5 

балів, оскільки максимальна оцінка за нього відповідно до Карти навчальної роботи студе-

нта не перевищує 1,5 бали. 
Шкала оцінювання результатів виконання студентами 

практичних завдань на лабораторних заняттях 

Рівень знань 

Максимальна к-сть балів згідно з  

картою навчальної роботи студента — 1,5 

К-сть балів, що отримує студент за-

лежно від рівня знань 
Розраховується відсоток 

відмінний 1,5 91—100% 

добрий 1 70—90% 

задовільний 0,5 41—69% 

незадовільний 0 0—40% 
 

Шкала оцінювання результатів виконання студентами  

контрольних (модульних) робіт 

Рівень знань 

Максимальна к-сть балів згідно з картою навчальної роботи студента — 5 

К-сть балів, що отримує студент за-

лежно від рівня знань 
Розраховується відсоток 

відмінний 5 100 % 

добрий 4 80—99 % 

задовільний 3 60—79 % 

недостатній 2 40—59 % 

мінімальний 1 20—39 % 

незадовільний 0 0—19 % 

За рішенням кафедри оцінювання результатів науково-дослідної діяльності студен-

тів проводиться за 10-ти бальною шкалою (один раз на семестр). 
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3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни (обов’язкової) Прикладна інформатика 

для студентів галузі знань «07 — Управління та адміністрування» 

спеціальності «076 — Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

освітньої програми / спеціалізації  6Р04 

Заочна форма навчання 

Номер  

заняття 
Вид та тема навчального заняття 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 
Контактне заняття №1. Технологія використання математичних та логічних 

функцій MS Excel. Формули масивів, робота з матрицями. 
10 

2 

Контактне заняття №2 Технологія проведення економічного аналізу засобами 

MS Excel: аналіз БД MS Excel за допомогою вбудованих функцій та фільтрації 

записів; формування проміжних підсумків та зведених таблиць. 

5 

3 
Контактне заняття №3. Технологія проведення фінансового аналізу засобами 

MS Excel: оцінка банківських боргових операцій та інвестицій. 
5 

Аудиторна контрольна (модульна) робота (з використанням тестів у Moodle) 5 

Усього балів за роботу на контактних заняттях 25 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента 

Види завдань 

Форма  

подання 

Термін подан-

ня  

і реєстрація 

Форма  

контролю 
Максимальна 

к-сть балів 

Домашня індивідуальна  
Контрольна робота № 1 

Електронна 

або  

друкована 

За місяць до 

початку сесії 

на електрон-

ну пошту ви-

кладача або 

через дистан-

ційний курс 

на Moodle 

Перевірка правильності ре-

зультатів виконання контроль-

ної роботи 

5 

Захист контрольної роботи за 

графіком «Дня заочника» 
10 

Усього балів за виконання домашньої індивідуальної контрольної роботи 15 

За виконання індивідуальних робіт за вибором (одне завдання)  

1. Виконання індивідуальних роз-

рахункових робіт фахового спря-

мування 

2. Виконання індивідуальної робо-

ти зі створення веб-сайту. 

Друкована 

та/або  

електронна 

Індивідуально 

викладачу  

за графіком 

«Дня заочни-

ка» 

Захист і обговорення результатів 

за графіком «Дня заочника» 
10 

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань (перший семестр) 10 

РАЗОМ ЗА ПЕРШИЙ СЕМЕСТР 50 
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Номер  

заняття 
Вид та тема навчального заняття 

Максимальна 

кількість 

балів 

СЕМЕСТР 2. 

1 
Контактне заняття №4.Технологія проведення графічного та статистичного аналізу за-

собами MS Excel. Методи прогнозування статистичних даних. 5 

2 
Контактне заняття №5. Технологія проектування та створення БД в MS Access. Техноло-

гія проведення аналізу даних однієї таблиці БД MS Access за допомогою фільтрації. 10 

3 
Контактне заняття №6. Технологія проведення аналізу даних кількох таблиць БД 

MS Access за допомогою запитів. 5 

Аудиторна контрольна (модульна) робота (з використанням тестів у Moodle) 5 

Усього балів за роботу на контактних заняттях 25 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента 

Види завдань 

Форма  

подання 

Термін подан-

ня  

і реєстрація 

Форма  

контролю 
Максимальна 

к-сть балів 

Домашня індивідуальна  
Контрольна робота 

Електронна 

або  

друкована 

За місяць до 

початку сесії 

на електронну 

пошту викла-

дача або че-

рез дистан-

ційний курс 

на Moodle 

Перевірка правильності результатів 

виконання контрольної роботи 
5 

Захист контрольної роботи за графіком 

«Дня заочника» 
10 

Усього балів за виконання домашньої індивідуальної контрольної роботи 15 

За виконання індивідуальних робіт за вибором (одне завдання)  

1. Виконання індивідуаль-

них розрахункових робіт 

фахового спрямування 

2. Виконання індивідуальної 

роботи зі створення веб-

сайту. 

Друкована 

та/або  

електронна 

Індивідуально 

викладачу  

за графіком 

«Дня заочни-

ка» 

Захист і обговорення результатів за 

графіком «Дня заочника» 
10 

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань (другий семестр) 10 

РАЗОМ ЗА ДРУГИЙ СЕМЕСТР 50 
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3.2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Поточне оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни здійснюється у 

відповідності до «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності 

студентів» (затверджене Вченою радою Університету, протокол №12 від 25.05.2017). 

Шкала оцінювання поточних результатів вивчення прикладної інформатики  

студентами заочної форми навчання 

Рівень знань 

Поточний контроль знань 

Максимальна к-сть балів за певний вид робіт 

5 10 

К-сть балів, що отримує студент залежно від рівня знань 

відмінний 5 10 

добрий 4 8 

задовільний 3 6 

недостатній 2 4 

мінімальний 1 2 

незадовільний 0 0 

Критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів 
 

Рівень знань  

та умінь  

студентів 

Для теоретичних 

питань 

Для практичних  

завдань 
Для тестів 

розраховується відсоток 

розкриття теоретич-

ного питання 

виконання практичного 

завдання 

оцінки за тест від мак-

симальної  

кількості балів 

відмінний 100 % 100 % 100 % 

добрий 80—99 % 80—99 % 80—99 % 

задовільний 60—79 % 60—79 % 60—79 % 

недостатній 40—59 % 40—59 % 40—59 % 

мінімальний 20—39 % 20—39 % 20—39 % 

незадовільний 0—19 % 0—19 % 0—19 % 
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4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

СТУДЕНТІВ 

4.1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи сформульовані 

безпосередньо у самих завданнях та наведені в наступних інформаційних джерелах: [2], 

[3], [7], [14], [15]. 

4.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМО-

СТІЙНОЇ РОБОТИ  

Критерії оцінювання наведені відповідно до двох шкал оцінювання результатів вико-

нання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів: 

 перша шкала з максимально можливою оцінкою в 5 балів передбачена для 

студентів денної форми навчання; 

 друга шкала з максимально можливою оцінкою в 10 балів передбачена для 

студентів заочної форми навчання; 

Відповідь, яка оцінюється на «5 балів» / «10 балів» має відповідати таким вимогам: 

 продемонстровані вміння інтегрованого застосування теоретичних знань тем і розділів 

дисципліни під час розв’язання практичних завдань; 

 результат виконання індивідуального завдання повністю задовольняє всі вимоги, що ви-

суваються до нього; 

 обґрунтовано використано найдоцільніший метод розв’язування практичних завдань. 

Відповідь, яка оцінюється на «4 бали» / «8 балів» має відповідати таким вимогам: 

 не виконано не більше однієї вимоги, що висуваються до відповіді на найвищий бал; 

 під час розв’язування практичних завдань допущено не більше однієї значної помилки, 

яка впливає на правильність отримуваного результату, або 1—2 незначні помилки, які 

не впливають на правильність отримуваного результату; 

 обґрунтовано використано найдоцільніший метод розв’язування практичних завдань. 

Відповідь, яка оцінюється на «3 бали» / «6 балів» має відповідати таким вимогам: 

 під час розв’язування практичних завдань допущено не більше двох значних помилок, 

які впливають на правильність отримуваного результату, або 3—4 незначні помилки, які 

не впливають на правильність отримуваного результату; 

 використано нераціональний метод розв’язування практичних завдань. 

Відповідь, яка оцінюється на «2 бали» / «4 бали» має відповідати таким вимогам: 

 під час розв’язування практичних завдань допущено не більше трьох значних помилок, 

які впливають на правильність отримуваного результату; 

 використано нераціональний метод розв’язування практичних завдань. 

Відповідь, яка оцінюється на «1 бал» / «2 балів» має відповідати таким вимогам: 

 під час розв’язування практичних завдань допущено не більше чотирьох значних поми-

лок, які впливають на правильність отримуваного результату; 

 використано нераціональний метод розв’язування практичних завдань. 

Відповідь оцінюється на «0 балів» за таких обставин: 

 завдання взагалі розв’язано не вірно; 

 студент не може пояснити жодний з етапів розв’язування практичного завдання. 
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5.ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен) 

5.1. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними 

за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. 

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0 – 10 

балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів. 
ПРИКЛАД  

ЕЗАМЕНАЦІЙНОГО    БІЛЕТУ 
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5.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її 

повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів: 
Рівень повноти й коректності відповіді Кількість балів за 10 баловою шкалою 

відмінний 10 

добрий 8 

задовільний 6 

не достатній 4 

мінімальний 2 

незадовільний 0 

 

Критерії оцінювання результатів виконання студентами 

 різних видів завдань екзаменаційного білету 

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі 

екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, яка фіксу-

ється в екзаменаційній відомості. 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та  

шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку: 
Шкала КНЕУ, 

балів 
Оцінка за 4-бальною шкалою 

Шкала 

EСTS 

90 – 100 відмінно A 

80 – 89 
добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного  

складання екзамену (заліку) 
FX 

 0 – 20 

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової 

індивідуально-консультативної роботи 

F 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право по-

вторно скласти екзамен. 

Рівень знань  

та умінь  

студентів 

Для теоретичних пи-

тань 

Для практичних  

завдань 
Для тестів 

розраховується відсоток 

розкриття теоретич-

ного питання 

виконання практичного 

завдання 

оцінки за тест від мак-

симальної  

кількості балів 

відмінний 100 % 100 % 100 % 

добрий 80—99 % 80—99 % 80—99 % 

задовільний 60—79 % 60—79 % 60—79 % 

недостатній 40—59 % 40—59 % 40—59 % 

мінімальний 20—39 % 20—39 % 20—39 % 

незадовільний 0—19 % 0—19 % 0—19 % 
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5.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН 

 

1 .  Р О Б О Т А  З  М А Т Р И Ц Я М И  В  MS E X C E L .  Р О З В ’Я З А Н Н Я  С И С Т Е М И  Л І Н І Й Н И Х  Р І В Н Я Н Ь .  
Завдання: 

1. Записати послідовність дій, що дозволяють отримати матриці F=С*D, К=В+С, S=AТ та  

обчислити визначник матриці B (якщо це можливо зробити, відповідь обґрунтуйте). 

2. Розв’язати систему рівнянь Вх=D матричним способом.  

 
Розв’язання: 

1. Отримати матрицю F=С*D. Операції над масивами проводяться за допомогою формул 

масивів. Для множення матриць в MS Excel застосовується функція МУМНОЖ. Для того, щоб 

матриці можна було перемножити, число стовпців першої з них повинно дорівнювати числу ряд-

ків другої. Розмірність матриці С (54), тобто 5 рядків і 4 стовпця, а вектора D (41). 

Щоб отримати матрицю F, необхідно ввести формулу масиву наступним способом: 

а) виділити діапазон комірок під результат множення матриць: цей діапазон комірок пови-

нен містити, згідно правилам множення матриць, стільки рядків, скільки їх в першій мат-

риці (в нашому прикладі 5), та стільки стовпців, скільки їх у другій (в нашому прикладі 

1), отже мати розмірність 51, наприклад, діапазон B6:B10; 

б) ввести формулу =МУМНОЖ(O1:R5;U1:U4) 

в) клацнути у рядку формул; 

г) одночасно натиснути C T R L  +  S H I F T  +  E N T E R . 

Отримати матрицю К=В+С. Для того, щоб матриці мможна було додати, матриці повинні 

бути однакової розмірності. Розмірність матриці B (44), а розмірність матриці С (54). Оскільки 

матриці мають різну розмірність, додавати їх не можна. 

Отримати матрицю S=AТ. Під час транспонування матриці її рядки і стовпці міняються 

місцями. Розмірність матриці A (35), розмірність транспонованої матриці буде 53. Для транспо-

нування матриці в MS Excel застосовується функція ТРАНСП. 

Щоб отримати матрицю S, необхідно ввести формулу масиву наступним способом: 

а) виділити діапазон комірок розміром 53 під результат транспонування матриці, напри-

клад, діапазон I6:K10;  

б) ввести формулу =ТРАНСП(B1:F3) 

в) клацнути у рядку формул; 

г) одночасно натиснути C T R L  +  S H I F T  +  E N T E R . 

Обчислити визначник матриці B. Визначник матриці обчислюється тільки для квадратної 

матриці. Розмірність матриці B (44), тобто матриця квадратна. Для обчислення визначника мат-

риці в MS Excel застосовується функція МОПРЕД. 

а) виділити комірку під результат, наприклад, U6; 

б) ввести формулу =МОПРЕД(I1:L4) 

в) натиснути E N T E R . 

2. Розв’язок рівняння знаходиться за формулою: х=В–1D. Розмірність вектора х (41). Щоб 

отримати вектор х, необхідно ввести формулу масиву наступним способом: 

а) виділити діапазон комірок розміром 41 під результат транспонування матриці, напри-

клад, діапазон W1:W4;  

б) ввести формулу = МУМНОЖ(МОБР(I1:L4);U1:U4) 

в) клацнути у рядку формул; 

г) одночасно натиснути C T R L  +  S H I F T  +  E N T E R . 
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2 .  Р О З В ’Я З А Н Н Я  З А Д А Ч  ЕК О Н О М І Ч Н О Г О  А Н А Л І З У  В  MS E X C E L .  
Завдання: 

Дана БД: 

1. Написати послідовність дій для розрахунку зна-

чень поля Вартість матеріалів (Вартість мате-

ріалів = Кількість, т * Ціна за 1т, грн). 

2. Записати діапазони звичайного та обчислюваль-

ного критерію для пошуку записів за критерія-

ми: 

a) записи 4-го місяцю; 

b) записи цегли; 

c) записи 4-го місяцю, вартість матеріалу яких не 

перевищує 1 000 000; 

d) записи цегли та каменю; 

e) записи з кількістю від 2 000 до 5 000; 

f) записи за 4-й місяць з кількістю від 2 000 до 5 000; 

g) записи за 4-й та 5-й місяці з кількістю не меншою 2 000; 

h) записи 5-го місяця, у яких вартість матеріалу була або менша за 300 000 грн, або більша за 

700 000 грн; 

i) записи з максимальною вартістю матеріалу; 

j) записи, у яких вартість більше середньої або ціна є максимальною; 

k) записи, у яких вартість більше кількості, збільшеної у 300 разів. 

3. Використовуючи відповідні функції MS Excel, визначити: 

a) кількість записів 4-го місяця; 

b) загальну вартість цегли; 

c) середню вартість цегли; 

d) максимальну вартість цегли; 

e) кількість записів, у яких ціна не перевищує 400 грн; 

f) кількість записів, у яких вартість матеріалу більше середньої; 

g) кількість записів цегли, у яких вартість матеріалу більше середньої. 
 

Розв’язання: 

1. Для розрахунку значень поля Вартість матеріалів: у комірку Е2 заноситься формула 

=C2*D2 і копіюється у комірки Е3:Е10 за допомогою маркера автозаповнення: 

 
2. Діапазони звичайного та обчислювального критерію створюються під БД. Для завдань 

а)—h) створити можна обидва діапазони критерію, для завдань і)—j) створення та використання 

діапазону звичайного критерію не є коректним (оскільки в ньому не можна використовувати фо-

рмули), для завдання k) взагалі не можна створити діапазон звичайного критерію: 

a) діапазон звичайного критерію — А12:А13, обчислювального – Е12:Е13 

 
b) діапазон звичайного критерію — А15:А16, обчислювального – Е15:Е16 

 
c) діапазон звичайного критерію — А18:В19, обчислювального – Е18:Е19 
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d) діапазон звичайного критерію — А21:А23, обчислювального – Е21:Е22 

 
e) діапазон звичайного критерію — А25:В26, обчислювального – Е25:Е26 

 
f) діапазон звичайного критерію — А28:С29, обчислювального – Е28:Е29 

 
g) діапазон звичайного критерію — А31:В33, обчислювального – Е31:Е32 

 
h) діапазон звичайного критерію — А35:В37, обчислювального – Е35:Е36 

 
i) діапазон обчислювального критерію — Е39:Е40 

 
j) діапазон обчислювального критерію — Е42:Е43 

 
k) діапазон обчислювального критерію — Е45:Е46 

 
 

 

3. Для проведення умовних розрахунків за БД використовуються або функції СЧЕТЕСЛИ 

та СУММЕСЛИ, або функції баз даних. Якщо необхідно знайти кількість або суму та умова є 

простою, можна використати функцію СЧЕТЕСЛИ та СУММЕСЛИ відповідно, якщо проводить-

ся інша операція або умова складна — необхідно попередньо створити діапазон критерію (зви-

чайний або обчислювальний) та використати відповідну функцію БД. 
 формула результат 

a)  =СЧЁТЕСЛИ(A2:A10;4) =БСЧЁТ(A1:E10;;A12:A13) 3 

b)  =СУММЕСЛИ(B2:B10;"Цегла";E2:E10) =БДСУММ(A1:E10;E1;A15:A16) 2203821 

c)  =СРЗНАЧЕСЛИ(B2:B10;"Цегла";E2:E10)  =ДСРЗНАЧ(A1:E10;E1;A15:A16) 734607 

d)  – =ДМАКС(A1:E10;E1;A15:A16) 1397944 

e)  =СЧЁТЕСЛИ(D2:D10;"<400") 

=БСЧЁТ(A1:E10;;I1:I2)  

5 

f)  =СЧЁТЕСЛИ(E2:E10; 

">"&СРЗНАЧ(E2:E10)) 
=БСЧЁТ(A1:E10;;I4:I5)  

3 

g)  – =БСЧЁТ(A1:E10;;I7:I8) 

  

1 
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3 .  Р О З В ’Я З А Н Н Я  З А Д А Ч  ФІ Н А Н С О В О Г О  А Н А Л І З У  В  MS E X C E L .  
Завдання: 

У Вас є вибір: отримати від свого дядечка 1000 дол. через рік або 900 дол. сьогодні від своєї 

тітоньки. Річна ставка в улюбленому банку становить 12 %, відсотки нараховуються щомісяця.  

a) Яка майбутня вартість подарунка від дядечка? Від тітоньки? Який подарунок Ви оберете? 

b) Чи змінилася б ваша відповідь, якщо ставку зменшать до 10 %? 

c) За якої процентної ставки не має різниці, який подарунок обрати? 
 

Розв’язання: 

Для вирішення цієї дилеми необхідно порівняти майбутню вартість обох подарунків. Пода-

рунок від дядечка через рік так і буде коштувати 1000 дол., а вартість подарунка тітоньки дорів-

нює сумі, що буде через рік на рахунку у банку, початковий розмір якого становить 900 дол. Тому 

майбутня вартість подарунка тітоньки розраховується за формулою, у якій використовується фу-

нкція БС. Ця функція має синтаксис: 

БС(ставка; кількість періодів;розмір періодичних виплат; початкове значення) 

За умовою задачі період нарахування відсотків — місяць, тому кількість періодів дорівнює 

1*12, а ставка за період — 12 %/12. Розмір періодичних виплат дорівнює 0, оскільки виплати не 

здійснюються. Початковий внесок на рахунок у банку становить –900 (враховується напрям руху 

грошей). Отже, майбутня вартість подарунка тітоньки розраховується за формулою: 

=БС(12%/12;1*12;0;-900) 

Це становить 1 014,14 дол., тому треба обрати подарунок тітоньки. Якщо ставку зменшили 

до 10 %, подарунок тітоньки буде коштувати лише 994,24 дол. (=БС(10%/12;1*12;0;–900)), а то-

му в цій ситуації краще обрати подарунок дядечка. Ставка, за якої обидва подарунки є рівноцін-

ними, — це ставка, за якої майбутня вартість 900 дол. становить 1 000 дол., і її значення обчис-

люється за формулою: 

=СТАВКА(1*12;0;–900;1000)*12 

Отримаємо, що за ставки 10,6 % не має різниці який подарунок обрати. 

 

 

4 .  Р О З В ’Я З А Н Н Я  З А Д А Ч  С Т А Т И С Т И Ч Н О Г О  А Н А Л І З У  В  MS E X C E L .  
Завдання: 

На основі статистичних даних спрогнозувати курс гривні щодо долара США: 

1. в зазначені місяці, вважаючи що має місце лінійна парна регресія; 

2. за вказаних значень курсів євро та російського рубля, вважаючи що має місце лінійна мно-

жинна регресія. 
 

Розв’язання: 

1. Для прогнозування курсу USD в зазначені місяці можна використати один із п’яти спо-

собів (шостий спосіб — використання автозаповнення — не можна застосувати, оскільки місяці 

непослідовні): 

1) аналітичне прогнозування курсу у перший місяць з використанням функції ТЕНДЕН-

ЦИЯ з подальшим копіюванням формули для інших місяців (рис. 1); 

2) аналітичне прогнозування курсу одночасно для всіх місяців з використанням функції 

ТЕНДЕНЦИЯ та формули масиву (рис. 2); 

3) аналітичне прогнозування курсу у перший місяць з використанням функції ПРЕДСКАЗ з 

подальшим копіюванням формули для інших місяців (рис. 3); 

4) аналітичне прогнозування курсу одночасно для всіх місяців з використанням функції  

ПРЕДСКАЗ та формули масиву (рис. 4); 

5) графічне прогнозування за допомогою лінії тренду (рис. 5). 

Отримані результати тотожні (рис. 6). 
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 Рис. 1. Рис. 2 

   
 

 Рис. 3. Рис. 4. 

   
 
 Рис. 5. Рис. 6. 

2. Для прогнозування курсу USD за вказаних значень курсів іноземних валют використо-

вувати функцію ПРЕДСКАЗ не можна, оскільки вона використовується тільки для парної регре-

сії, тому використовують функцію ТЕНДЕНЦИЯ та один з перших двох вказаних способів 

(Рис. 7, 8). Отримані результати тотожні (Рис. 9). 
 

   
 

 Рис. 7. Рис. 8. 

 

  
 

 Рис. 9. 
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5 .  Р О З В 'Я З А Н Н Я  З А Д А Ч  О П Т И М І З А Ц І Ї .  
Завдання 2: 

Менеджер відділу логістики торговельної фірми складає план перевезення холодильників із 

двох складських приміщень фірми до трьох її магазинів. Вартість перевезення одного холодиль-

ника з урахуванням відстані перевезення та інших обставин наведено в таблиці (Рис. 10): 

 
 Рис. 10. 

Потрібно скласти мінімальний за сумою транспортних витрат план перевезення холодиль-

ників зі складських приміщень фірми до відповідних магазинів. 

Розв’язання: 

 

 Етап розв’язання Розв’язання 

1 Визначення збалан-

сованості задачі 
У комірку E5 занести формулу =СУММ(E2:E3) для обчислення обсягів запасів 

холодильників на двох складах. Дістаємо результат — 100 холодильників. 

У комірку F4 занести формулу =СУММ(B4:D4) для обчислення обсягів за-

мовлення холодильників трьома магазинами. Дістаємо результат — 145 

холодильників. 

Отже, попит на холодильники перевищує пропонування (кількість холо-

дильників на двох складах) 

2 Формування таблиці 

розв’язку задачі 

 

У діапазоні B8:D9 буде визначено кількість перевезених холодильників з 

кожного складу до відповідного магазину. Так, у комірці В8 буде обчис-

лена кількість холодильників, які доцільно доставляти зі Складу 1 до Ма-

газину 1. Значення діапазону B8:D9 мають бути цілими та невід’ємними 

числами. 

3 Обчислення кількос-

ті товару, що буде 

вивезений зі Скла-

ду 1 та Складу 2 

У комірку E8 занести формулу =СУММ(B8:D8). 

У комірку E9 занести формулу =СУММ(B9:D9). 

Оскільки комірки діапазону B8:D9 на данний момент порожні, то формули 

будуть повертати нуль 

4 Обчислення кількос-

ті товару, що буде 

привезений до Мага-

зину 1, Магазину 2 та 

Магазину 3 

У комірку В10 занести формулу =СУММ(B8:В9) 

У комірку С10 занести формулу =СУММ(С8:С9) 

У комірку D10 занести формулу =СУММ(D8:D9) 

Оскільки комірки діапазону B8:D9 на даний момент порожні, то формули 

будуть повертати нуль 

5 Обчислення суми 

транспортних витрат 

на перевезення хо-

лодильників 

У комірку Е10 занести формулу =СУММПРОИЗВ(B2:D3;B8:D9) 

Оскільки комірки діапазону B8:D9 на даний момент порожні, то формула 

буде повертати нуль. 

Отже, після ввімкнення на робочому аркуші режиму відображення формул 

одержимо: 
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 Етап розв’язання Розв’язання 

 

6 Використання над-

будови П О И С К  

Р Е Ш Е Н И Я  

MS Excel 2003: С Е Р В И С  → П О И С К  Р Е Ш Е Н И Я  

MS Excel 2007: Вкл. Д А Н Н Ы Е   гр. А Н А Л И З   кн. П О И С К  Р Е Ш Е -

Н И Я . 

У вікні П О И С К  Р Е Ш Е Н И Я  зазначаємо необхідні параметри: 

 цільова комірка — $E$10 

 тип оптимізації — мінімізація 

 комірки, що змінюються, — $B$8:$D$9 

 обмеження: $B$8:$D$9 — цілі числа; $B$8:$D$9 ≥ 0; 

$B$10:$D$10  $B$4:$D$4; $Е$2:$Е$3 = $Е$8:$Е$9 

 

Натискаємо кн. В Ы П О Л Н И Т Ь . 

Результат 
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Завдання 2: 

Дана БД: 

1. Заповніть вікно надбудови П О И С К  Р Е Ш Е Н И Я  для розв’язання 

задачі оптимізації для заданої БД: 

знайти такі значення поля Кількість, т за яких загальна вартість 

щебеню дорівнює 5 000 000, за умови, що значення поля  

Кількість, т є додатними і не перевищують 7 000. 
 

Розв’язання: 

1. Для розрахунку значень поля Вартість матеріалів: у ко-

мірку Е2 заноситься формула =C2*D2 і копіюється у комірки 

Е3:Е21 за допомогою маркера автозаповнення; 

2. Розрахувати в комірці Е22 цільову функцію: 

=СУММЕСЛИ(B2:B21;"Щебінь";E2:E21); 

3. Активізувати комірку з формулою цільової функціїї (ко-

мірку Е22) та завантажити надбудову П О И С К  Р Е Ш Е Н И Я :  

MS Excel 2003: С Е Р В И С  → П О И С К  Р Е Ш Е Н И Я  

MS Excel 2007: Вкл. Д А Н Н Ы Е   гр. А Н А Л И З   кн. П О И С К  Р Е Ш Е Н И Я ; 

4. Заповнити вікно надбудови П О И С К  Р Е Ш Е Н И Я  (Рис.11) 

  
 Рис. 11. 

Після занесення даних і натиснення кнопки В Ы П О Л Н И Т Ь  значення у комірках C2:С21 бу-

дуть змінюватись так, щоб виконувались обмеження ($C$2:$C$21<=7000 та $C$2:$C$21>=0) і 

значення у комірці E22 набуло значення 5 000 000.  

 

6 .  ВИ К О Р И С Т А Н Н Я  Ф У Н К Ц І Й  Д Л Я  О Б Ч И С Л Е Н Н Я  З Н А Ч Е Н Ь  В И Р А З І В  У  Д О Д А Т К А Х  MS OF F IC E .  
 

Завдання 1: 

Обчислити значення функцій у згідно заданого формули для вказаних значень аргументів: 

 
81

cos

7

5

3
2







b

abx
xab

x

a
y , 

якщо x = 2; b= 8; a = 0,76; 
x = –7; b = 23; a = 0,76; 
x = 67; b = –81; a = 0,76 

 Розв’язання у MS Excel за допомогою вбудованих функцій: 

Використовується логічна функція: 

ЕСЛИ (умова; дія, якщо умова виконується;дія, якщо умова не виконується) 

Область припустимих значень функції y задається такою системою: 















.081

;07

;07

b

x

x

 

Тому значення функції можна буде обчислити, тільки якщо одночасно виконуються такі 

умови: x + 7 > 0 та b + 81 ≠ 0. 
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Результати оформлюються таким чином: заносяться вхідні значення: значення константи а 

— у комірку А2, значення змінних х та b — у комірки В2:B4 та C2:C4 відповідно. У комірці D2 

розраховується значення функції за допомогою формули: 

=ЕСЛИ(И(B2+7>0;C2+81<>0);$A$2^2/(B2+7)^(1/2)-ABS($A$2*C2+B2^3)+ 

COS(($A$2*B2*C2)^5)/(C2+81);"функція не визначена") 

яка копіюється у комірки D3: D4. 
 

 
 

Завдання 2: 

Обчислити значення функції у згідно заданої формули для вказаних значень аргументів: 










0,ln

0,2

xxb

xax
y , де а= –52,5; b=8,3; х= 4, 3, –6, –2, 1, 0. 

 

 Розв’язання у MS Excel за допомогою вбудованих функцій: 

Використовується логічна функція: 

ЕСЛИ (умова; дія, якщо умова виконується;дія, якщо умова не виконується) 

Результати оформлюються таким чином: заносяться вхідні значення: значення констант а та 

b — у комірки А2 та В2, значення аргументу х — у комірки С2:С7. У комірці D2 розраховується 

значення функції за допомогою формули: 

=ЕСЛИ(C2<0;$A$2*C2^2;ЕСЛИ(C2>0;$В$2*LN(C2); "не визначена")) 

яка копіюється у комірки D3: D7. 
 

 
 

 Розв’язання у MS Excel за допомогою функції користувача, створеної мовою VBA: 

Для розв’язування задачі створюється функція користувача MyY, значення якої залежить 

від значень констант а і b та значення аргументу х. Функція користувача створюється в окремому 

модулі (A L T  +  F 1 1  → у вікні проектів активізувати проект поточної книги → В С Т А В К А  → 

М О Д У Л Ь ). 
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Після створення функції, вона використовуються у формулі в комірці Е2 та копіюється у 

комірки Е3:Е7: 
 

 
 

Отриманий результат (діапазон Е2:Е7) такий самий, як і у разі використання вбудованих 

функцій (діапазон D2:D7). 
 

 Розв’язання у MS Access за допомогою вбудованих функцій: 

Усі вхідні значення повинні зберігатися у таблиці з такими полями: 

А — числове, В — числове, Х — числове. 

 
Створюється запит на вибірку даних у режимі Конструктор, у який додається нове розраху-

нкове поле У: 

 
Це поле створюється у вікні П О С Т Р О И Т Е Л Ь  В Ы Р А Ж Е Н И Й  (використовується вбудована 

функція IIf): 

 
Слід звернути увагу, що за умови х=0 не можна у вираз записати "не визначена", тому що 

створений вираз міститься у числовому полі. 

Результат запиту: 

 
Очевидно, що результат збігається з отриманим у MS Excel. 
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7 .  АН А Л І З  БД  В  MS AC C E S S .  
Завдання: 

До БД MS Access входять такі 2 таблиці: 

Табл-1  Табл-2 

Номер 

картки 
Район Телефон 

К-сть 

кімнат 
Площа (загальна 

/житлова /кухні) 
Поверх 

 
Район 

Середня ціна 

за 1 кв. м 

1012 Солом’янський 4426521 4 48/30/7 10/16  Деснянський 221,25 

1154 Дарницький 5581228 2 46/29/7 1/5  Дарницький 223,50 

1221 Деснянський 5472343 2 50/31/8 5/5  Дніпровський 223,20 

1228 Дарницький 5595234 3 60/40/6 2/5  Солом’янський 295,50 
 

1. Створити запит на вибірку, до якого включити поля 

Номер картки, Район, Телефон, Площа (загальна /житлова /кухні), Вартість 

де поле Вартість розраховується за формулою 

Вартість = Загальна площа * Середня ціна за 1 м2 

запит відбирає записи квартир Солом’янського району із зазначеною кількістю кімнат та усі 

записи Дарницького району. 

2. Створити підсумковий запит, в якому визначити за районами за полем Номер картки — кіль-

кість значень; за полем Середня ціна — середнє та максимальне значення. 

 

Розв’язання: 
 

Однією з передумов створення запиту є наявність зв’язку між таблицями. В обох табли-

цях прості ключі (Табл-1 — поле Номер картки, Табл-2 — поле Район). Поле зв’язку — Район, 

оскільки це поле містить збіжні дані. Тип зв’язку — один до багатьох, оскільки кожному значен-

ню поля зв’язку Табл-2 (головної) відповідає скільки завгодно записів Табл-1 (пов’язаної). Під час 

зв’язування таблиць у вікні схеми даних поле зв’язку Район тягнуть від головної Табл-2 до 

пов’язаної Табл-1. Для того, щоб в майбутньому у результат запиту потрапляли всі записи Табл-1, 

необхідно встановити зовнішнє поєднання записів таблиць (опція О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  В С Е Х  З А П И -

С Е Й  Т А Б Л - 1  И  Т О Л Ь К О  Т Е Х  З А П И С Е Й  И З  Т А Б Л - 2 ,  В  К О Т О Р Ы Х  С В Я З А Н Н Ы Е  П О Л Я  С О В П А -

Д А Ю Т  у вікні П А Р А М Е Т Р Ы  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я ).  

Для створення запиту: завантажити вікно конструктора запитів, в області об’єктів якого 

відображаються списки полів таблиць та лінії зв’язку. 

Для створення першого запиту необхідно заповнити бланк, як вказано на рис. 12. Умови, 

що накладаються на поле Район, поєднані логічним оператором ИЛИ, тому їх заносять у різні ря-

дки (У С Л О В И Е  О Т Б О Р А  та И Л И ). Ці умови — текстові константи, тому пишуться в лапках 

(MS Access встановлює їх автоматично). Для того, щоб мати можливість зазначати потрібну кіль-

кість кімнат квартир Солом’янського району, для поля К-сть кімнат в умову необхідно ввести 

параметр, який поєднати з умовою «Район — Солом’янський» логічним оператором И. Для цього 

назва параметру пишеться в квадратних дужках в рядку У С Л О В И Е  О Т Б О Р А  в одному рядку з 

умовою «Солом’янський». Формулу розрахункового поля створюють у вікні П О С Т Р О И Т Е Л Ь  

В Ы Р А Ж Е Н И Й  (для відкриття вікна — кн. П О С Т Р О И Т Ь , заповнюється як вказано на рис. 13). Для 

перегляду результату запиту: кн. З А П У С К   з’явиться діалогове вікно В В Е Д И Т Е  З Н А Ч Е Н И Е  

П А Р А М Е Т Р А  (рис. 14)  ввести потрібну кількість кімнат, наприклад, 1  кн. O K   відобра-

зиться результат запиту (рис. 15) 
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 Рис. 12. 

  
 Рис. 13. 

  
 Рис. 14. 

  
 Рис. 15. 
 

Для створення другого запиту до бланку додають тільки ті поля, про які йдеться мова 

(рис. 16). Для додавання рядку, в якому вказується підсумкова операція, натискають кн. 

Г Р У П П О В Ы Е  О П Е Р А Ц И И  і зі списків цього рядку обирають необхідні операції. 

   
 

 Рис. 16. 

Усі результати надані для самостійної перевірки на комп'ютері. 
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