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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10 

ПРОГНОЗУВАННЯ В ЗАДАЧАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ТАБЛИЦЬ ПІДСТАНОВКИ І 

ЗАСОБУ ПІДБІР ПАРАМЕТРУ. 

 

Мета роботи: ознайомитись з використанням інструментів: Таблиця підстановки, підбір 

параметру. 

 

1. Побудувати таблицю  щомісячних  виплат  по  займу,  використовуючи 

Таблицю підстановки для двох змінних: різних термінів погашення і різних 

процентних ставок. 

 

 
 

Заповнити B4:С6. 

В лівий верхній кут Таблиці підстановки для обчислення однієї функції від двох змінних 

ввести функцію: РМТ($C$5/12;$C$6;$C$4) (ППЛАТ) 

Заповнити В10:В17. 

Заповнити С9:F9. 

Виділити діапазон В9:F17. 

В меню  вибрати команду Data, Multiple Operations (Дані, Таблиця підстановки…). 

 У вікні, що з’явиться, заповнити поля так, як показано на малюнку: 

 Кклацнути по <OK>. 

 

При зміні суми кредиту таблиця автоматично перераховується. 

 

2. Визначити максимальну суму кредиту для даної процентної ставки і даного 

терміну погашення, використовуючи засіб Підбір параметру для фіксованої 

максимальної щомісячної виплати. 
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Заповнити В4:С6. 

Ввести в В9 функцію, що розраховує щомісячні виплати: РМТ($C$5/12;$C$6;$C$4). 

 

Виділити комірку В9 (В комірці повинна бути формула). 

Вибрати команду Tools, Goal Seek… (Сервіс, Підбір параметру…) 

З’явиться діалогове вікно, в якому потрібно заповнити поля так, як показано на малюнку: 

 
Результат розрахунку: 

 

 
3. Визначити  термін погашення  кредиту для даної процентної ставки і даного терміну 

погашення, використовуючи засіб Підбір параметру для фіксованої максимальної 

щомісячної виплати. 

 

Завдання виконати самостійно. 

 

4. Функція попиту описується рівнянням 
PQd  6

, функція пропозиції:
PQs 23

, де 

dQ
- обсяг попиту; sQ

-обсяг пропозиції; P- ціна. Обчислити рівноважну ціну. 

 

Рівноважна ціна — це ціна на конкурентному ринку, за якої величина попиту і пропозиції 

однакові, немає ні дефіциту, ні надлишку товарів і послуг.  

 

Приклад розрахунку рівноважної ціни на умовному товарному ринку: 

Нехай на умовному ринку функція пропозиції товару має вигляд: 

QS = 15000 + 2,4 P, 

де Р – ціна (грош. од.), QS – обсяг пропозиції (штук за рік). 
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Нехай на тому ж ринку функція попиту на товар має вигляд: 

QD = 35000 - 2,9 P. 

Рівноважну ринкову ціну можна встановити, якщо зрівноважити пропозицію та попит на цей 

товар. (QS = QD): 

15000 + 2,4 Р = 35000 – 2,9 Р, чи 5,3 Р = 20000. 

Отже, рівноважна ринкова ціна за одиницю товару складає, таким чином, 2,65 грош. од. 

Математично прості задачі даються, щоб ознайомитись з інструментом Підбір параметру… 

(Goal Seek…), використовуючи задачі економічного змісту. 

 

P 
dQ  sQ  sd QQ   

0 6 -3 9 

 
 

 
 

 

5. Розв’язати рівняння 08648 34  xxx , використовуючі інструмент Підбір 

параметру… (Goal Seek…) 
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