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Як ви знаєте, в ЕТ для вирішення задач використовуються різні категорії 

функцій. Їх ми розглянемо трохи пізніше. А зараз я хочу проаналізувати операції, з 

якими дозволяє нам працювати ЕТ. 

1. ефективно розміщувати та групувати дані в таблицях, отримувати дані з 

різних аркушів. Це Структура документа - групування даних. 

2. візуалізація табличних даних - Побудова графіків функцій. Тут можна не 

тільки сформувати дані для графіка в осередках Excel і безпосередньо побудувати і 

оформити графік функції, а й будувати геометричні криві і поверхні. 

3. Використання фільтрів Excel: це оперативна оцінка даних методом ABC-

аналізу. Суть ABC-аналізу полягає в розбитті всіх товарів (клієнтів) за важливістю на 

три групи (A, B і C) по деякому показнику - обсягу продажів, прибутку і т.д. ABC-

аналіз будується на законі Парето 80/20. ABC-аналіз проводиться з використанням 

фільтрів. 

4. В ЕТ можна розташувати, узагальнити і проаналізувати великі групи даних. 

Кращий інструмент це Зведені таблиці  

5. Excel не пристосований для створення систем з постійно змінюваними і 

накопичуванними даними. Для цих цілей використовують бази даних типу Microsoft 

Access, Microsoft SQL Server, MySQL. Excel же може приймати накопичені в 

зовнішніх джерелах дані в свої робочі аркуші і є стандартним клієнтом для OLAP-

аналізу - Online Analitical Processing. Це функція Завантаження зовнішніх даних в 

Excel. 

6. Одне з основних призначень Excel - рішення задач з використанням 

табличних даних. Рішення задач оптимізації з одним невідомим виконується із 

застосуванням Підбору параметра і таблиці підстановки. Таблиці підстановки істотно 

розширюють діапазон розрахунків. 

7. Для чисельного розв'язання рівнянь з багатьма невідомими і обмеженнями в 

Excel використовують інструмент Пошук рішення. В ході нашої роботи розглянемо 

задачу оптимізації туристичних груп. 

8. Для залежностей з одним невідомим в Excel використовуються графіки. 

Наприклад, маючи лише експериментальні дані, можна вивести рівняння. Це Підбір 

формул за графіком. Лінія тренда. 

Далі я пропоную   розв’язати задачі  по деяким з перелічених тем, відповідно  до 

теми нашого семінару «Розв'язування оптимізаційних та статистичних задач засобами 

MS Excel». 

 В Excel вбудовано велику кількість функцій для обробки даних різного типу. 

Функції згруповані за категоріями: математичні, текстові, логічні, фінансові, 
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статистичні і т.д. Повний перелік функцій можна переглянути, натиснувши кнопку fx 

на Панелі інструментів. Функції можна набирати з клавіатури, але легше вводити їх за 

допомогою майстра функцій. Він запускається кнопкою fx. 

Excel дозволяє не тільки проводити розрахунки, а й вирішувати складні задачі з 

різних сфер діяльності, такі як рішення рівнянь, задачі прогнозування та оптимізації 

та інші. Рішення задач такого виду може бути здійснене за допомогою інструменту 

Пошук рішення.  

Пошук рішення - пошук оптимального значення в комірці, шляхом зміни 

значень в осередках, використовуваних при обчисленні значення в даній комірці. 

У встановлених версіях не завжди доданий компонент надбудови.  

Надбудова - це встановлюваний компонент, який додає користувача команди і нові 

можливості до додатків Microsoft Office. Надбудови призначені для реалізації нових 

або оновлених функцій, що підвищують продуктивність праці користувача.  

Цей компонент додається так: Файл - Параметри- Надбудови - Перейти - у вікні 

Надбудови поставити прапорець у доступних надбудовах Пакет аналізу (він містить 

інструменти для аналізу наукових та фінансових даних) і Пошук рішення (інструмент 

для пошуку рішень рівнянь і задач оптимізації). 
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Статистика 

Статистичний аналіз охоплює методи опису та подання статистичних даних 

(описова статистика) і методи обробки цих даних (аналітична статистика) з метою 

вивчення, формулювання висновків, прийняття рішень і прогнозування. 

Статистичний аналіз будується на великому обсязі даних, суцільному і повному 

охопленні всіх подій, званої генеральної сукупністю. Часто генеральна сукупність 

занадто численна або малодоступна, тому для дослідження з неї роблять вибірки 

(вибіркова сукупність), за якими судять про всю генеральної сукупності. 

Статистична ймовірність або статистична частота є відношення число успішних 

фіналів m до загального числа випробувань n (m / n). Статистична частота події 

прагне до теоретичної ймовірності p при великому числі випробувань. Вибіркова 

функція розподілу також прагне до теоретичної функції розподілу F (x) при великих 

n. Для побудови вибіркових функцій розподілу в Excel використовується функція 

ЧАСТОТА та інструмент Гістограма з Пакету аналізу. 

Випадкові вибірки значень з генеральної сукупності всіх подій мають числові 

статистичні характеристики. Середнє арифметичне випадкових значень (СРЗНАЧ). 

 

Найпростіша задача по статистиці - це завдання з використанням функції 

СЧЕТЕСЛІ. Давайте подивимося як вирішуються такі завдання. Задача про 

температурний режим листопада 2014 (дані взято з Інтернету сайт Метеовесті 

www.meteovesti.ru/pogoda_30/33909) 

Показ розв’язку задачі: MS Excel Семинар 27 10 2014  СЧЕТЕСЛИ 

 

Побудова вибіркової функції розподілу 

Для побудови вибіркових функцій розподілу в Excel використовують 

інструмент Гістограма з Пакету аналізу або функцію ЧАСТОТА. При цьому весь 

діапазон зміни випадкової величини розбивають на інтервали рівної ширини, звані 

кишенями. Число кишень зазвичай 5-15. Обчислюється число влучень значень 

випадкової величини в кожну кишеню. За ним обчислюються статистичні (відносні) 

частоти - відношення числа влучень в кишеню m до загального числа випробувань n 

(m / n), по яких і будується гістограма вибіркової функції розподілу статистичних 

ймовірностей. 

Як приклад побудуємо вибірковий розподіл за даними про щоденні продажі 

деякого товару - на рис.1 показана вибірка за 2 місяці. Тут же заведений діапазон 

кишень - граничних значень. Дані будуть групуватися в інтервали 0-170, 171-175, 176-

180 і т.д .: при підрахунку в кишеню включаються значення на правому (нижньому) 

http://www.meteovesti.ru/pogoda_30/33909
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кордоні і не включаються значення на лівому (верхньому) кордоні.

 
 

Рис. 1 

Побудуємо вибірковий розподіл денних продажів інструментом Гістограма: виклик 

через меню Сервіс - Аналіз даних .... 

 

Рис. 2 

На рис.2 показано заповнення параметрів інструменту. Вхідний інтервал 

$А$3: $Е$14 - це діапазон досліджуваних даних. Інтервал кишень $G$2: $G$14 - це 

межі, в які групуються вхідні дані. Вихідний інтервал $I$1 - це комірка, починаючи 

з якої буде виведений результат. Встановіть також прапорець Виведення графіка - 

гістограми. Прапорець Інтегральний відсоток встановлюють, якщо треба обчислити 

відсотки частот з накопиченням і вивести графік інтегральних відсотків. Результат 

роботи інструменту показаний на рис. 3 . 
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Рис. 3 

Тепер побудуємо вибірковий розподіл денних продажів, скориставшись функцією 

ЧАСТОТА. Результат показаний на рис. 4. Тут функцією ЧАСТОТА підраховується 

лише колонка Частота; колонки I і J слід обчислити вручну і побудувати графік. 

 

Рис. 4 

Проробіть наступні дії: 

1. Виділіть діапазон H1:H14 і викличте функцію ЧАСТОТА з групи 

Статистичні та заповніть параметри - рис. 5. 

Після натискання ОК встаньте на рядок формул і натисніть Ctrl + Shift + 

Enter. Кишені будуть заповнені значеннями частот. 

2. У комірку H15 введіть формулу обчислення загального числа випробувань 

n: = СУММ (H2: H14). 

3. В комірку I2 введіть формулу обчислення статистичної частоти = H2 / H $ 

15 і розмножте її на весь діапазон I3: I14. 



8 
 

4. В комірку J2 запишіть значення з I2, в комірку J3 - формулу = J2 + I3, яку 

слід розмножити на весь діапазон J4: J14. 

5. Виділіть діапазон I2: J14 для побудови графіка і викличте майстер діаграм: 

виберіть нестандартний тип Графік | гістограма 2. Побудований графік (рис. 6) 

повинен бути ідентичний попередньому (рис. 3). 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Показ розв’язку задачі: MS Excel Семинар 27 10 2014  Статист Вибіркова 

функція 

Аналіз даних 

Підбір параметра і таблиці підстановки 

Рішення задач - одне з важливих застосувань Excel. Системи лінійних рівнянь 

вирішуються за допомогою матриць, задачі оптимізації з одним невідомим за допомогою 

інструменту Підбір параметра, задачі оптимізації з багатьма невідомими за допомогою 

інструменту Пошук рішення, завдання прогнозування і статистичного аналізу даних за 

допомогою пакета Аналіз даних і т.д. 
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Інструмент Підбір параметра дозволяє методом послідовних ітерацій знайти 

наближене рішення деякої цільової функції (рівняння) з одним невідомим. 

Приклад 1. Вирішити рівняння 2х3-3х2 + х-5 = 0. 

1. Комірку А2 використовуємо для зберігання невідомого Х і запишемо в неї 

0. У комірку В2 запишемо рівняння, як показано нижче: 

 
2. Встаньте на комірку з формулою В2 і викличте інструмент-СервісàПодбор 

параметра ... У вікні, введіть адресу змінюваною осередки $ A $ 2 і шукане 

значення функції 0, як показано: 

 
3. Після натискання ОК Ви отримаєте рішенняе: 

 
Знайдене рішення приблизне, тому вважаємо, що при х=1,918578609 значення 

рівняння 2х3-3х2+х-5 наближається до нуля, тобто 0,000107348. Установіть для 

комірок А2 і В2 числовий формат відображення даних і отримаєте наступне: 

 
Слід зазначити, що рівняння може мати більше одного рішення. Тому 

рекомендується виконати підбір параметра для різних початкових значень Х, 

вказуючи позитивні, негативні, великі і малі значення. У нашому прикладі встановіть 

початкове значення А2 = -1 і повторіть підбір.  

Показ розв’язку задачі: MS Excel Семинар 27 10 2014  Підбір параметра 

  

Підбір параметра і таблиці підстановки 

Приклад 2. Фірма виробляє вироби і продає їх за ціною 90 грн. Щомісячні 

постійні витрати становлять 5000 грн., Змінні витрати на одиницю виробу – 30 грн. 

потрібно: 

a) визначити кількість виробів для отримання прибутку 3000 грн .; 

b) визначити точку беззбитковості, тобто обчислити кількість виробів, при 

якому прибуток дорівнює 0; 
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c) визначити зміну прибутку для 10 наступних значень кількості з кроком 5, а 

також прибуток при цих значеннях кількості для цін 80, 85, 95 і 100 грн. 

В першу чергу, запишіть вихідні дані та формули в Excel найбільш зручним 

чином для майбутнього рішення: 

Постійні витрати за місяць 5000 

Змінні витрати на одиницю виробу 30 

Ціна продажу одиниці виробу 90 

Кількість виробів на місяць   

Всього затрат 5000 

Всього дохід 0 

Всього прибуток -5000 

 В7 

В комірках В5, В6 і В7 записані формули. Для рішення п. а) задачі, встаньте на 

комірку з формулою прибутку В7 і запустітб інструмент Підбір параметру: 

 
Результат підбору виглядатиме так - для отримання прибутку в 3000 грн / міс 

необхідно виготовити і продати 133 вироби на місяць: 

Рішення п. б) Оскільки в точці беззбитковості весь Прибуток дорівнює нулю 

(весь дохід дорівнює всім витратам), то в якості цільового значення комірки В7 в 

підборі параметра слід ввести 0. Отримаємо 83 шт / міс: 

 
Рішення п. с) за допомогою Таблиці підстановки. Спочатку розрахуємо 10 

значень прибутку для наступних значень кількості з кроком 5. Використовуємо для 

цього таблицю підстановки з одним змінним параметром. Підготуйте вихідні дані: в 

комірках C4:C13 запишіть значення кількості з кроком 5, а в колонці праворуч в рядку 

вище (комірка D3) - формулу з комірки В7: 
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Застосуйте інструмент Таблиця підстановки до виділених даних (діапазон C3: 

D13) - викличте пункт Дані -Таблиця даних ..., вкажіть змінювану комірку ($B$4) і 

порядок розташування вихідних даних (в рядках) у вікні запиту (див. Нижче). Після 

натискання ОК в комірках D4:D13 будуть розраховані значення прибутку:

 
На останньому кроці розрахуємо значення прибутку для тих же значень 

кількості при цінах 80, 85, 95 і 100 грн. Використовуємо для цього таблицю 

підстановки з двома змінними параметрами. 

Підготуйте вихідні дані: в комірках C4:C13 запишіть значення кількості, в рядку 

D3:G3 запишіть значення цін, на перетині рядка і стовпця з даними в комірці C3 

запишіть формулу з комірки В7: 

 
 



12 
 

Застосуйте інструмент Дані - Таблиця підстановки ..., до виділених даних 

(діапазон C3: G13). Вкажіть змінювані комірки по рядках ($B$4) і за стовпцями 

($B$3) у вікні запиту - після натискання ОК в комірках D4: G13 будуть розраховані 

значення прибутку: 

 
 

Показ розв’язку задачі: MS Excel Семинар 27 10 2014  Підбір парам 

Таблиця підстанов 
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Пошук рішення 

Для чисельного розв'язання рівнянь з багатьма невідомими і обмеженнями в 

Excel включений інструмент Пошук рішення. 

   За замовчуванням інструмент не встановлений і його слід встановити. 

Якщо цільова функція та обмеження лінійні, то рішення полягає в знаходженні 

безлічі чисел (х1, х2, ... хn), що мінімізують (максимізують) лінійну цільову функцію f 

(х1, х2, ... хn) = c1х1 + c2х2 + ... + cnхn при m <n лінійних обмеженнях-рівностях аi1х1 + 

аi2х2 + ... + аinхn (де i = 1,2, ... m) і n лінійних обмеженнях-нерівностях хk> = 0 (де k = 1, 

2, ... n). Інструмент Пошук рішення забезпечує максимум 200 змінюваних осередків хi 

при пошуку рішення (nмах = 200). 

В якості змістовного прикладу розглянемо задачу оптимізації туристичних груп 

(екскурсійних пакетів). Російська туристична фірма щодня відправляє в три готелі 

Анталії, Кемера і Мармаріса (Туреччина) відповідно 30, 20 і 16 осіб. Екскурсійна 

програма кожної групи складається з рафтингу (спуск по гірській річці на плоту), яхт-

туру уздовж узбережжя і подорожі джип-сафарі в турецьку глибинку. Вартість 

екскурсій з трансфером на людину для готелів різних міст наступна: 

 Рафтінг Яхт-тур Джип-

сафарі 

Анталія 55 20 35 

Кемер 65 35 20 

Мармарис 60 25 25 

При цьому існують обмеження на кількість осіб в екскурсії: рафтінг - 25 чол., 

Яхт-тур - 20 чол., Джип-сафарі - 30 чол. Від кожного готелю на кожну екскурсію має 

бути надіслане не менше 5 чол. 

Необхідно визначити оптимальну кількість туристів для участі в кожній екскурсії 

при заданих обмеженнях. Під оптимальністю будемо розуміти мінімізацію сумарних 

витрат турфірми. 

Приступимо до її вирішення. Постановка завдання виконана досить чітко. 

Перекладемо умову задачі на мову формул, тобто опишемо математичну модель. 

Введемо позначення що підбираються значень невідомих хi - число туристів кожного 

готелю на кожен вид екскурсії: 

 Рафтінг Яхт-тур Джип-

сафарі 

Анталія х1 х2 х3 

Кемер х4 х5 х6 

Мармарис х7 х8 х9 
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В процесі рішення треба знайти такі х1…х9, щоб отримати при існуючих 

обмеженнях мінімум цільової функції (вартості), яка запишеться так: 

55х1 + 20х2 + 35х3 + 65х4 + 35х5 + 20х6 + 60х7 + 25х8 + 25х9 

Запишемо обмеження у вигляді формул. Обмеження на щоденну кількість людей 

у екскурсіях по місцям: 

х1 + х2 + х3 = 30 х4 + х5 + х6 = 20 х7 + х8 + х9 = 16 

Обмеження на щоденну кількість місць по видам екскурсій: 

х1 + х4 + х7 <= 25 х2 + х5 + х8 <=20 х3 + х6 + х9 <=30 

Інші обмеження– кількість туристів від кожного отелю на екскурсію неподільне і 

більше 5: (х1, х2, … х9) >= 5 і (х1, х2, … х9) – цілі числа 

Тепер введемо умову задачі - оптимизуємої моделі в Excel у вигляді, найбільш 

зручному для подальших обчислень, як показано нижче:

 

В комірках G1:G9 розміщені початкові значення невідомих (х1, х2, … х9)=0. В 

комірках С3:С8 записані граничні значенія числа туристоіввід отелей і в екскурсіях. В 

комірках D3:D8 записані формули-заготовки для обмежень: =G1+G2+G3, 

=G4+G5+G6, =G7+G8+G9, =G1+G4+G7, =G2+G5+G8, =G3+G6+G9. Цільова функція 

записана в комірці В1: 

=55*G1+20*G2+35*G3+65*G4+35*G5+20*G6+60*G7+25*G8+25*G9. 

Нам залишилося запустити пошук рішення Сервис - Поиск решения… і ввести 

адреси комірок і обмеження, як на рисунку: 
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Результат пошука рішення має вигляд: 

 
Тут у комірках G1: G9 підібрано оптимальну кількість туристів, що дає 

мінімальну вартість витрат, рівну 2295 $. Проаналізуйте отримане рішення. 
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Поекспериментуйте: спробуйте вручну змінити підібрані значення, оцініть 

значення цільової функції. Повторно викличте інструмент Пошук рішення, 

видаливши умову (х1, х2, ... х9)> = 5 або додавши нову умову, і виконайте підбір. 

 

Показ розв’язку задачі: MS Excel Семинар 27 10 2014  Пошук рішення 

 

Узагальнимо виконану роботу і виділимо етапи рішення задачі оптимізації з 

багатьма невідомими в Excel за допомогою інструменту Пошук рішення: 

• аналіз задачі, виділення властивостей, параметрів, обмежень; 

• математичний опис оптимізуємої моделі - введення позначень, обмежень і 

створення цільової функції; 

• грамотне розміщення моделі і пошук рішення в Excel. 

   Інструмент Пошук рішення може застосовуватися як для вирішення лінійних, 

так і для інших, нелінійних задач. По кнопці Параметри можна налаштовувати 

точність, допустиме відхилення від оптимуму, метод екстраполяції (оптимізації) та 

інші параметри, можна завантажити або зберегти оптимізуєму модель. За 

подробицями звертайтеся до довідки по F1. 

   До складу Excel входить файл з прикладами використання інструменту Пошук 

рішення Solvsamp.xls. Він зазвичай розташований в папці Program Files \ Microsoft 

Office \ Office11 \ Samples. Кожен лист містить один з шести прикладів - "Структура 

виробництва", "Транспортна задача", "Графік зайнятості", "Управління капіталом", 

"Портфель цінних паперів" та "Проектування ланцюга". В прикладах вже підібрані 

цільова і впливають осередки, а також обмеження. Приклади з Solvsamp.xls 

допоможуть вирішити ваші запитання. 

Відзначимо, що інструмент Пошук рішення працює аналогічним чином в 

програмі Calc OpenOffice.  
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Регресія 

Приклад. Проста лінійна регресія 

Є дані по продажах за 6 місяців. Необхідно визначити рівняння залежності 

(регресії) для вихідних даних і побудувати прогноз на 2 місяці вперед 

Місяць Продажі 

1 3100 

2 4500 

3 4400 

4 5400 

5 7500 

6 8100 

 

1 спосіб рішення: Використання функції ЛИНЕЙН 

 

Функція ЛИНЕЙН розраховує статистику для ряду із застосуванням методу 

найменших квадратів, щоб обчислити пряму лінію, яка найкращим чином апроксимує 

наявні дані і потім повертає масив, який описує отриману пряму. Функцію ЛИНЕЙН 

також можна об'єднувати з іншими функціями для обчислення інших видів моделей, 

які є лінійними по невідомим параметрам, включаючи поліноміальні, логарифмічні, 

експоненціальні і статечні ряди. Оскільки повертається масив значень, функція 

повинна задаватися у вигляді формули масиву. 

синтаксис 

ЛИНЕЙН (известные_значения_y., [известные_значения_x.], [конст], 

[статистика]) 

• Відомі_значення_y. Обов'язковий аргумент. Безліч значень y, які вже відомі 

для співвідношення y = mx + b. 

• Якщо масив Відомі_значення _y має один стовпець, то кожний стовпець 

масиву Відомі_значення _x інтерпретується як окрема змінна. 

• Якщо масив Відомі_значення _y має один рядок, то кожен рядок масиву 

Відомі_значення _x інтерпретується як окрема змінна. 

• Відомі_значення _x. Необов'язковий аргумент. Безліч значень x, які вже 

відомі для співвідношення y = mx + b. 

• Масив Відомі_значення _x може містити одне або декілька множин змінних. 

Якщо використовується тільки одна змінна, то масиви Відомі_значення _y і 
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Відомі_значення _x можуть мати будь-яку форму - за умови, що вони мають 

однакову розмірність. Якщо використовується більше однієї змінної, то 

Відомі_значення _y повинні бути вектором (тобто інтервалом висотою в один рядок 

або шириною в один стовпець). 

• Якщо масив Відомі_значення _x опущений, то передбачається, що це масив 

{1; 2; 3; ...}, що має такий же розмір, що й масив Відомі_значення _y. 

• Конст. Необов'язковий аргумент. Логічне значення, яке вказує, чи константа b 

дорівнювала 0. 

• Якщо аргумент конст має значення ІСТИНА або опущений, то константа b 

обчислюється звичайним чином. 

• Якщо аргумент конст має значення ЛОЖЬ, то значення b покладається рівним 

0 і значення m підбираються таким чином, щоб виконувалося співвідношення y = mx. 

• Статистика. Необов'язковий аргумент. Логічне значення, яке вказує, чи треба 

повернути додаткову регресійну статистику. 

• Якщо аргумент статистика має значення ІСТИНА, функція ЛИНЕЙН 

повертає додаткову регресійну статистику. Повернутий масив буде мати наступний 

вигляд: {mn; mn-1; ...; m1; b: sen; sen-1; ...; se1; seb: r2; sey: F; df: ssreg; ssresid}. 

• Якщо аргумент статистика має значення ЛОЖЬ або опущений, функція 

ЛИНЕЙН повертає тільки коефіцієнти m і постійну b. 

Занесемо данні в лист Excel 

У осередок А10 внесемо формулу = ЛИНЕЙН (B2: B7; A2: A7 ;;) 

Для визначення масиву аргументів a і b виділимо осередки А10 і В10 і 

натиснемо комбінацію клавіш Ctrl + Shift + Enter 

Для визначення прогнозних значень в осередку В8 введемо формулу = А $ 10 * 

А8 + В $ 10. І скопіюємо цю формулу в осередок В9 

 

2 спосіб. Використання функції ПРЕДСКАЗ 

Обчислює або пророкує майбутнє значення за існуючими значеннями. 

Пророкує значення - це y-значення, відповідне заданому x-значенням. Відомі 

значення - це x- і y-значення, а нове значення передбачається з використанням 

лінійної регресії. Це може бути корисним для передбачення майбутніх продажів, 

потреб в обладнанні або тенденцій споживання. 

синтаксис 

ПРЕДСКАЗ (x; відоме_значення_y; відоме_значення _x) 

x - це точка даних, для якої передбачається значення. 

Відоме_значення _y - це залежний масив або інтервал даних. 

Відоме_значення _x - це незалежний масив або інтервал даних. 
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Для знаходження прогнозних значень в осередок В9 введемо формулу = 

ПРЕДСКАЗ (A9; B2: B7; A2: A7) 

 

3 Спосіб. графічний метод 

Побудуємо точковий графік для діапазону даних А2: В8. 

Натиснемо правою кнопкою миші на видимій частині ряді даних і виберемо 

параметр «Додати лінію тренда». У вікні виберемо перемикач «Показувати 

рівняння на діаграмі» і «Помістити на діаграму величину достовірності 

апроксимації (R ^ 2) 

 
 

Вибираємо тип побудови лінії тренду таким чином, щоб показник R2 був найменшим. 

Для нашого прикладу доцільно вибрати лінійну лінію тренда, так як показник 

апроксимації R2 (показник відхилення / помилки) максимальний. У вікні «Прогноз» 

встановлюємо кількість прогнозованих періодів. 
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Спосіб 4. Рішення за допомогою Аналізу даних 

У вкладці «Дані» вибираємо 

«Аналіз даних». У 

спливаючому вікні вибираємо 

параметр «Регресія» 

Вибираємо вхідний інтервал Х 

і У і вихідний інтервал - новий 

робочий лист. 

y = 1000x + 2000
R² = 0,9338

y = 2658,7ln(x) + 2584,6
R² = 0,8282
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Коефіцієнти регресії відображаються в комірці В17,В18 

 
Показ розв’язку задачі: MS Excel Семинар 27 10 2014  Регресія  
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Практична робота для вчителів інформатики. Тема «Розв’язування 

оптимізаційних та статистичних задач засобами MS Excel»  

Прикладні задачі в Excel. 

 

Мета:  

 Познайомити з основними технологічними прийомами при вирішенні задач 

оптимізації; 

 Набути навичок роботи з надбудовами Excel; 

 Навчити використовувати інструменти Excel Пошук рішення і Підбір параметра. 

Надбудова - це встановлюваний компонент, який додає користувачу команди 

нові можливості до додатків Microsoft Office. Надбудови призначені для реалізації 

нових або оновлених функцій, що підвищують продуктивність праці користувача. 

Пошук рішення - пошук оптимального значення в комірці, шляхом зміни 

значень в комірках, використовуваних при обчисленні значення в даній комірці. 

Excel дозволяє не тільки проводити розрахунки, а й вирішувати складні задачі з 

різних сфер діяльності, такі як рішення рівнянь, задачі прогнозування та оптимізації 

та інші. Рішення задач такого виду може бути здійснене за допомогою інструменту 

Пошук рішення. 

Формулювання таких завдань може являти собою систему рівнянь з декількома 

невідомими і набір обмежень на рішення. Тому рішення задачі треба починати з 

побудови відповідної моделі. 

 

Познайомимося з цими командами на прикладі. 

Задача 1. В колонках A, B, C дано дані за сумами відвантаження товару, за 

договірними і фактичним датам оплати. Необхідно виявити суми, сплачені в строк, і 

прострочені суми. Також потрібно встановити кількість прострочених сум (див. 

Нижче): 

 



23 
 

1. Почніть з запису формули = ЕСЛИ (C2 <= B2; A2; "-") в комірку D2. 

Встаньте на комірку D2 і скористайтеся майстром функцій, натиснувши кнопку fx. 

2. На першому кроці у вікні майстра функцій виберіть категорію Логічні, а в ній 

функцію ЯКЩО і натисніть ОК. 

 
 

3. У наступному вікні майстра заповніть поля майстра, як показано нижче ... 

після натискання ОК отримаємо шукану формулу - перевірте: 

 
 

4. розмножте формулу з комірки D2 в комірки D3-D6, потягнувши за кут 

комірки D2. 

5. Аналогічно запишіть в комірку E2 формулу = ЕСЛИ (C2> B2; A2; "-") і 

розмножте її в комірки E3-E6. 
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3. За допомогою майстра функцій в комірку E9 запишіть статистичну функцію = 

СЧЁТЕСЛІ (E2: E6; "> 0"), яка підраховує кількість позитивних чисел в колонці E2-

E6. Задача вирішена. 

 

Задача 2. Завдання лінійної оптимізації в Excel 

Підприємство випускає 3 види виробів. Для випуску одиниці виробу необхідно 

сировину в кількості 3 кг для 1-го виду, 8 кг для 2-го виду та 1 кг для 3-го виду. 

Загальний запас сировини становить 9500 кг. Вироби по видам входять в комплект в 

кількості 2, 1 і 5 штук відповідно. Визначити оптимальну кількість випуску виробів, 

при якому кількість комплектів буде максимальним. Комплекти негайно 

відправляються споживачу. Склад вміщує не більше 20 штук зайвих виробів 2-го 

виду. 

  

Рішення: 

Нехай х - кількість комплектів 

Тоді 2 * х - кількість виробів виду1, 

х - кількість виробів віда2, 

5 * х - кількість виробів віда3. 

Цільова функція: х -> max. 

Обмеження по сировині: 3 * 2 * х + 8 * х + 3 * 5 * х≤9500 

х1> = 1, х2> = 1, х3> = 1. 

  Для вирішення завдання в Excel запишемо її у вигляді, представленому на 

малюнку: 

 
 В комірку В3 введемо формулу: =B2*2 

В комірку В4 введемо формулу: =B2 

В комірку В5 введемо формулу: =B2*5 

В комірку C6 введемо формулу: =3*B3+8*B4+B5 

В комірку D7 введемо формулу: =B2 

 Виберемо команду Сервис-> Поиск решения. Введемо параметри: 
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 Нажмемо кнопку Выполнить. 

 Після натискання кнопки ОК отримаємо: 

  

Відповідь: підприємству слід випускати в день 1000 виробів 1-го типу, 500 

виробів 2-го типу і 2500 виробів 3-го типу, тоді кількість комплектів буде 

максимально і дорівнює 500 штук. 

 

 

Завдання 3. Розподіл Пуассона. Пошук апроксимуючої функції 

1. Використовуючи Пакет аналізу згенерувати n випадкових чисел, 

розподілених за законом Пуассона. 

2. Побудувати графік випадкового розподілу чисел і підібрати 

аппроксимирующую функцію за допомогою Лінії тренда з найбільшою величиною 

достовірності. 

3. Показати рівняння і величину достовірності апроксимуючої функції на 

діаграмі. 

4. Порахувати значення апроксимуючої функції в точці х. 

Нехай за умовою Кількість випадкових чисел 10, тип розподілу - розподіл 

Пуассона, параметри розподілу - лямбда1, х = 7 
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Рішення: 

Для генерації випадкових чисел використовуємо команду головного меню 

Сервіс → Аналіз даних, у вікні виберемо пункт Генерація випадкових чисел 

Заповнимо поля:       Отримаємо: 

        
  

Виділимо отриманий  рядок з даними і виберемо Вставка → Діаграма, виберемо 

тип Графік. отримаємо: 

 
Клацнемо правою кнопкою на графіку і виберемо в контекстному меню Додати 

лінію тренда. Введемо настройки в відкрилося вікно: 

http://help-informatika.ru/pics/z_id16_1.JPG
http://help-informatika.ru/pics/z_id16_2.JPG


27 
 

          

Отримано апроксимуюча функція 

y = 0,0025x6 - 0,0883x5 + 1,2144x4 - 8,2316x3 + 28,584x2 - 47,321x + 28,933, 

коефіцієнт R2 = 0,6582 - величина достовірності. 

Порахуємо значення апроксимуючої функції в точці х = 7,5. Для цього в 

комірку А12 введемо значення 7,5, а в комірку В12 введемо формулу 

= 0,0025 * A12 ^ 6-0,0883 * A12 ^ 5 + 1,2144 * A12 ^ 4-8,2316 * A12 ^ 3 + 28,584 

* A12 ^ 2-47,321 * A12 + 28,933. 

 
Отримаємо у=1,152648 

  

http://help-informatika.ru/pics/z_id16_4.JPG
http://help-informatika.ru/pics/z_id16_5.JPG
http://help-informatika.ru/pics/z_id16_6.JPG
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Завдання 4. Припустимо, що ми вирішили виробляти 2 види полиць А та В. На 

виготовлення моделі А потрібно 3 м3 дощок, на виготовлення моделі В - 4 м3 дощок. 

За тиждень можна отримати не більше 1800 м3 дощок. На виготовлення моделі А 

потрібно - 15 хвилин, моделі В - 30 хвилин. Робочий тиждень для 4 співробітників 

складає 160 годин. Скільки полиць А та В треба виготовити, щоб отримати 

максимальний прибуток, якщо полиця  А коштує 350 гривнів, полиця В - 480 гривнів. 

Технологія роботи: 

Запустіть табличний процесор Excel. 

Заповніть таблицю відповідно до зразка: 

 А В 

1 Назва  

2 А  

3 В  

4   

5 Прибуток  

6   

7 Витрати на матеріали  

8 Витрати по часу  

Клацніть правою кнопкою миші по комірці В2 і назвіть x, так як спочатку у нас 

кількість полиць виду А одно x. Аналогічно присвойте комірці В3 ім'я y. 

Цільова функція, що визначає нашу прибуток, виглядає наступним чином: 

ПРИБУТОК = 3500 * x + 4800 * y. 

Витрати за матеріалами дорівнюють 3 * x + 4 * y. Витрати за часом дорівнюють 

0,25 * x + 0,5 * y. 

Введемо ці дані в нашу таблицю і отримаємо: 

 А В 

1 Назва  

2 А  

3 В  

4   

5 Прибуток =3500*x+4800*y 

6   

7 Витрати на матеріали =3*x+4*y 

8 Витрати по часу =0,25*x+0,5*y 
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9   

Виділемо комірку В5 і виберемо меню Данные, після чого активізуємо команду 

Поиск решения. Заповнимо комірки цього вікна наступним чином: 

  
 

і натиснемо Виконати. Якщо все зроблено правильно, то рішення буде таким. 

З рішення видно, що оптимальний план випуску полиць складає 520 штук виду А і 60 

штук виду В. Отриманий максимальний прибуток складає 21080 гривнів. 

Покажемо застосування ще однієї команди для вирішення цього завдання. Нехай ми 

хочемо отримувати максимальний прибуток в розмірі 25000 гривнів. Використовуємо 

функцію Підбір параметра для визначення нових значень. Виберемо цю команду, 

заповнимо комірки вікна наступним чином і натиснемо ОК. Отримаємо наступне 

рішення: 

  
В даному випадку змінювали кількість полиць виду В. Зауважимо, що 

необхідно збільшити витрати за часом і витрати за матеріалами, тобто треба 

отримувати не менше 2127 м3 дощок на тиждень. 
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Завдання для самостійного рішення: 

Припустимо, що ми вирішили виробляти кілька видів цукерок. Назвемо їх 

умовно «А», «В», «С». Відомо, що реалізація 10 кілограмів цукерок «А» дає прибуток 

9 у.о., «В» - 10 у.о., «С» - 16 у.е. Цукерки можна виробляти в будь-яких кількостях 

(збут забезпечений), але запаси сировини обмежені. Необхідно визначити, яких 

цукерок і скільки десятків кілограмів необхідно провести, щоб загальний прибуток 

від реалізації був максимальним. Норми витрати сировини на виробництво 10 кг 

цукерок кожного виду наведені нижче: 

Сировина Норми розходу сировини Запас 

сировини А В С 

Какао 18 15 12 360 

Цукор 6 4 8 192 

Накопичувач 5 3 3 180 

Прибуток 9 10 16  

 

Аналіз даного прикладу показує, що за допомогою Excel можна вирішувати 

різні економічні завдання. З подібними завданнями ви можете зустрітися на уроках 

математики, фізики, хімії, біології та інших. Можна знайти все оптимальні рішення і 

вибрати найбільш підходяще з точки зору додаткових критеріїв. 
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«Рефлексивна діяльність». 

Скористуйтесь умовним форматуванням, де 1 – червона заливка, 2 – жовта, 3 – 

зелена   

 
І введіть у відповідні комірки числа за прикладом: 
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Або виберіть свій колір  

   

 
 

Пропозиція: 

Знайти задачі з фізики, хімії, біології пов'язані з пошуком рішення, з підбором 

параметра. 

 

Вдалого Вам дня!  
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