
Лекція 5.  ПРОЦЕСОРИ ЕЛЕКТРОННИХ  ТАБЛИЦЬ  
1. Електронна таблиця OpenOffice.org Calc. 
2. Технологія створення електронної таблиці. 
3. Робота з формулами, функціями і діаграмами в Calc. 
4. Робота з таблицею Calc як з базою даних. 
5. Економіко – математичні застосування Calc: 

 структуризація і первинна логічна обробка даних; 

 статистична обробка даних, аналіз і прогнозування; 

 проведення фінансово-економічних розрахунків; 

 розв’язування рівнянь і оптимізаційних задач. 
 
1. Електронна таблиця OpenOffice.org Calc 
 
Calc – табличний процесор. Табличний процесор - це прикладна програма, призначена для 
створення електронних таблиць і автоматизованої обробки табличних даних. 
 
Електронна таблиця – електронна матриця, розділена на рядки і стовпці, на перетині яких 
утворюються комірки з унікальними іменами. Комірки є основним елементом таблиці, в які можуть 
вводитися дані і на які можна посилатись за іменами комірок. До даних відносяться: числа, дати, 
час доби, текст або символьні дані і формули. 
 
До обробки табличних даних відноситься: 

 проведення різних обчислень за допомогою формул і функцій, вбудованих в редактор; 

 побудова діаграм; 

 обробка даних в списках (Сортування, Автофільтр, Розширений фільтр, Форма, Підсумки, 
Зведена таблиця); 

 вирішення задач оптимізації (Підбір параметра, Пошук рішення, Сценарії "що - якщо" й інші 
задачі); 

 статистична обробка даних, аналіз і прогнозування. 
 
Таким чином, Calc є не лише засобом автоматизації розрахунків, але і засобом моделювання 
різних ситуацій. Сфера застосування Calc: планово – фінансові і бухгалтерські розрахунки, 
облік матеріальних цінностей, системи підтримки прийняття рішень (СППР) та ін. 
 
Створення нової робочої книги 
При запуску Calc відкривається вікно, в якому відображається новий документ – Untitled 1. 
 
Вікно має п'ять основних областей: 

 рядок меню; 

 панель інструментів; 

 рядок стану; 

 рядок формул (введення); 

 зона вікна робочої книги. 
 
Основна обробка даних здійснюється за допомогою команд з рядка меню. Панелі інструментів 
Стандартна і Форматування містять певні набори кнопок. Основна частина кнопок призначена для 
виконання команд з рядка меню, які найбільш часто використовуються. 
 
Рядок формул використовується для введення і редагування значень або формул в комірках чи 
діаграмах. Поле імені – це вікно зліва від рядка формул, в якому виводиться ім'я активної комірки.  
 
Рядок стану розташований в нижній частині екрану і у ньому виводиться деяка додаткова 
інформація. 
 
Документ Calc складається з робочих листів, кожен з яких є електронною таблицею. За 
замовчуванням відкритими є три робочих листи, перехід до яких можна здійснити, клацаючи на 
ярличках, розташованих внизу книги. При необхідності в документ можна додати робочі листи або 
видалити їх з документа. 
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Кнопки прокрутки ярликів здійснюють прокрутку ярликів документа. Крайні кнопки здійснюють 
прокрутку до першого і останнього ярлика. Внутрішні кнопки здійснюють прокрутку до попереднього 
і наступного ярлика. 
 
Основні поняття електронної таблиці: заголовок стовпця, заголовок рядка, комірка, ім'я 
комірки, маркер виділення, маркер заповнення, активна комірка, рядок формул, поле імені, активна 
область листа. 
 
Робоча область електронної таблиці складається з рядків і стовпців, що мають свої імена. Імена 
рядків – це їх номери. Нумерація рядків починається з 1 і закінчується максимальним числом, 
встановленим для даної програми. Імена стовпців – це літери латинського алфавіту спершу від А 
до Z, потім від АА до AZ, ВА до BZ і т.д. 
 
Максимальна кількість рядків і стовпців визначається особливостями програми, наприклад, в 
табличному процесорі Calc 245 стовпців (від A до IV) і 65 536 рядків. 
 
Перетин рядка і стовпця утворює елемент таблиці, що має свою унікальну адресу. Для вказування 
адрес комірок у формулах використовують посилання (наприклад, А6 або D8). 
 
Комірка – область, що визначена перетином стовпця і рядка електронної таблиці, яка має свою 
унікальну адресу. Адреса комірки визначається ім'ям (номером) стовпця і ім'ям (номером) рядка, 
на перетині яких перебуває комірка, наприклад А10. Посилання – вказування адреси комірки. 
 
Активна комірка - це виділена комірка, ім'я якої відображається в полі імені. Маркером виділення 
називається напівжирна рамка довкола виділенї комірки. Маркер заповнення - це чорний квадрат в 
правому нижньому кутку виділеної комірки. 
 
Активна область листа - це область, яка містить введені дані. 
 
У електронних таблицях можна працювати як з окремими комірками, так і з групами комірок, які 
утворюють блок. Блок комірок – група суміжних комірок. Адреса блоку комірок задається 
вказуванням посилань на першу та останню його комірки, між якими ставиться розділовий символ 
– двокрапка. Якщо блок має вигляд прямокутника, то його адреса задається адресами лівої 
верхньої і правої нижньої комірок, що входять в блок. 
 
Блок комірок можна вказати двома шляхами: або задаванням з клавіатури початкової і кінцевої 
адрес комірок блоку, або виділенням відповідної частини таблиці за допомогою лівої клавіші миші. 
 
Приклад задання адрес комірок і блоків: 

 адреса комірки, що знаходиться на перетині стовпця F і рядка 9, виражається посиланням F9; 

 адреса блоку, утвореного у вигляді частини рядка 1 - B1:E1; 

 адреса блоку, утвореного у вигляді стовпця C - C1:C21; 

 адреса блоку, утвореного у вигляді прямокутника - A3:G10. 

 

Редагування і форматування робочих листів Mіcrosoft Calc  
 
Будь-яка обробка інформації починається з її введення в комп'ютер. У електронній таблиці Calc 
можна вводити текст, числа, дати, час, послідовні ряди даних і формули. 
 
Введення даних здійснюється в три етапи: 

 виділення комірки; 

 введення даних; 

 підтвердження введення (натискування клавіші Enter).  
Після того, як дані введені, їх потрібно представити на екрані в певному форматі. Для 
представлення даних в Calc існують різні категорії форматів. 
 
Для редагування даних в комірці необхідно двічі клацнути на комірці і провести редагування або 
виправлення даних. 
 
До операцій редагування відносяться:  

 видалення і вставка рядків, стовпців, комірок і листів;  

 копіювання і переміщення комірок і блоків комірок;  



 редагування тексту і чисел в комірках. 
 
До операцій форматування відносяться:  

 зміна числових форматів або форми представлення чисел; 

 зміна ширини стовпців; 

 вирівнювання тексту і чисел в комірках;  

 зміна шрифту і кольору;  

 вибір типу і кольору межі; 

 заливка комірок.  

 

Введення чисел і тексту 
Будь-яку інформацію, яка обробляється на комп'ютері, можна представити у вигляді чисел або 
тексту. Числа і текст за замовчуванням Calc вводить у форматі Загальний. 
 

Введення тексту 
Текст - це будь-яка послідовність введених в комірку символів, яка не може бути інтерпретована 
Calc як число, формула, дата, час доби. Введений текст вирівнюється в комірці по лівому краю. 
 
Щоб ввести текст, виділяють комірку і набирають текст з клавіатури. Комірка може вміщати до 255 
символів. Якщо потрібно ввести деякі числа як текст, то для цього виділяють комірку, а потім 
вибирають команду Format → Cells… (Формат → Комірки…). Далі вибирають вкладку Числа і в 
списку форматів, що з'явився, вибирають Текстовий. Ще один спосіб введення числа як тексту – 
це ввести перед числом символ апострофа. 
 
Якщо текст не поміщається в комірку, то необхідно збільшити ширину стовпця або встановити 
перенос по словах Format → Cells… → Alignment (Формат → Комірки… → Вирівнювання). 
 

Введення чисел 
Числові дані – це числові константи: 0-9, +, -, /, *, Е, %, крапка і кома. При роботі з числами 
необхідно вміти змінювати вид чисел, що вводяться: число знаків після коми, вид цілої частини, 
порядок і знак числа. Calc самостійно визначає, чи відноситься введена інформація до числа. Якщо 
введені в комірку символи відносяться до тексту, то після підтвердження введення в комірку вони 
вирівнюються по лівому краю комірки, а якщо символи утворюють число – то по правому краю 
комірки. 
 
Числа в Calc відображаються в форматах Числовий, Експоненціальний, Фінансовий, 
Грошовий, Процентний, Дріб. 
 

Введення послідовних рядів даних 
Під рядами даних розуміємо дані, що відрізняються один від одного на фіксований крок. При цьому 
дані не обов'язково мають бути числовими. 
 
Для створення рядів даних необхідно виконати наступне: 
1. Ввести в комірку перший член ряду. 
2. Виділити область, де буде розташований ряд. Для цього потрібно підвести покажчик миші до 

маркера заповнення, і в момент, коли вказівник мишки набуде вигляду хрестика, натиснути ліву 
кнопку мишки. Далі, утримуючи натиснутою кнопку, треба виділити потрібну частину рядка або 
стовпця. Після того, як відпустити кнопку мишки, виділена область заповниться даними. 

 
Можна побудувати ряд даних і іншим способом, якщо вказати крок побудови. Для цього потрібно 
ввести вручну другий член ряду, виділити обидві комірки| і продовжити виділення до потрібної 
області. Дві перші комірки, введені вручну, задають крок ряду даних.  

 

Формат даних 
Дані в Calc виводяться на екран в певному форматі. За замовчуванням інформація виводиться у 
форматі Загальний. Можна змінити формат представлення інформації у виділених комірках. Для 
цього виконають команду Format → Cells… (Формат → Комірки…). 
 
З'явиться вікно діалогу, в якому потрібно вибрати вкладку Числа. У лівій частині вікна діалогу в 
списку категорій наведені назви всіх форматів, що використовуються в Calc. 
 



 
 
Для формату кожної категорії наводиться повний його список. У нижній частині вікна можна 
переглянути всі коди форматів, які використовуються для зображення на екрані інформації. Для 
представлення даних можна використовувати вбудовані коди форматів Calc або ввести свій 
(визначений користувачем) код формату. Для введення коду формату вибирають рядок коду і 
вводять символи коду формату. 
 
 

2. Технологія створення електронної таблиці  
 
Розглянемо технологію створення електронної таблиці на прикладі проектування таблиці Облік 
товарів на складі.  
 
Спочатку необхідно здійснити розмітку таблиці. Наприклад, таблиця Облік товарів має сім 
колонок, які закріпимо за стовпцями від A до G. Тепер треба сформувати заголовки таблиці. 
Спочатку потрібно ввести загальний заголовок таблиці, а потім назви полів. Вони повинні 
знаходитися в одному рядку і слідувати один за одним. Заголовок можна розташувати в один або 
два рядки, вирівняти по центру, правому, лівому, нижньому або верхньому краю комірки. 
1. Для введення заголовка таблиці необхідно встановити курсор в комірку A2 і ввести назву 

таблиці «Залишки товарів на складі». 
2. Виділити комірки A2:G2 і виконати команду Format → Merge Cells (Формат → Об’єднання 

комірок). 
3. Створення «шапки» таблиці. Ввести назви полів, наприклад № складу, Постачальник і так далі.  
4. Для розташування тексту в комірках "шапки" в два рядки необхідно виділити цю комірку, 

виконати команду Format → Cells… (Формат → Комірки…) і на вкладці Alignment 
(Вирівнювання) встановити прапорець Wrap text automatically (Переносити по словах). 

5. Вставка різних шрифтів. Виділити текст і вибрати команду Format → Cells… (Формат → 
Комірки…). На вкладці Font (Шрифт) встановити гарнітуру шрифту, наприклад, Times New 
Roman, його розмір (кегль) і зображення. 

6. Здійснити вирівнювання тексту в «шапці» таблиці (виділити текст і клацнути на кнопці 
центрування на панелі інструментів Форматування). 

7. При необхідності змінити ширину стовпців за допомогою команди Format → Column → Width 
(Формат → Стовпець → Ширина). 

8. Змінити висоту рядка можна командою Format → Row → Height (Формат → Рядок → Висота). 
9. Додавання рамки і заливки комірок можна здійснити командою Format → Cells… (Формат → 

Комірки…) на вкладці Borders (Межі) і Background (Фон) відповідно. 
 
 

3. Робота з формулами, функціями і діаграмами в Calc 
 

Формули 



Формули – це вирази, що починаються із знаку рівності і складаються з числових величин, адрес 
комірок, функцій, імен, які з'єднані знаками арифметичних операцій. До знаків арифметичних 
операцій, які використовуються в Calc, відносяться: додавання; віднімання; множення; ділення; 
піднесення до степеня. 
 
Деякі операції у формулі мають вищий пріоритет і виконуються в такій послідовності: 

 піднесення до степеня і вирази в дужках; 

 множення і ділення; 

 додавання і віднімання. 
 
Результатом виконання формули є значення, яке виводиться в комірці, а сама формула 
відображається в рядку формул. Якщо значення в комірках, на які є посилання у формулах, 
змінюються, то результат зміниться автоматично. 
 
Внесення змін до формул 
Для внесенння змін до формули потрібно клацнути мишею на рядку формул або на клавішу F2. 

Потім внести зміни і натиснути кнопку Введення  в рядку формул або на клавішу Enter. Якщо 

необхідно внести зміни до формули безпосередньо в комірці, де вона записана, то двічі клацнути 

мишею на комірці з цією формулою. Для відміни змін натиснути кнопку Відміна  в рядку формул 

або клавішу Esc. 
 
Використання посилань 
Посилання однозначно визначає комірку або групу комірок робочого листа. За допомогою посилань 
можна використовувати у формулі дані, що знаходяться в різних місцях робочого листа, а також 
значення однієї й тої ж комірки в декількох формулах. Можна також посилатися на комірки, що 
знаходяться на інших листах документа, в іншому документі, або навіть на дані іншого додатку. 
Посилання на комірки інших документів називаються зовнішніми. Посилання на дані в інших 
додатках називаються віддаленими. 
 
Переміщення і копіювання формул 
Після того, як формула введена в комірку, можна її перенести, скопіювати або розповсюдити на 
блок комірок. При переміщенні формули в нове місце таблиці посилання у формулі не змінюються, 
а комірка, де раніше була формула, стає вільною. При копіюванні формула переміщається в інше 
місце таблиці, при цьому абсолютні посилання не змінюються, а відносні посилання змінюються. 
 
При копіюванні формул можна управляти зміною адрес комірок або посилань. Якщо перед всіма 
атрибутами адреси комірки поставити символ “$” (наприклад $A$1), то це буде абсолютне 
посилання, яке при копіюванні формули не зміниться. Зміняться тільки ті атрибути адреси комірок, 
перед якими не міститься символ “$”, тобто відносні посилання. Для швидкої установки символів 
“$” в посиланні його необхідно виділити у формулі і натиснути комбінацію клавіш Shift+F4. 
 
Для переміщення формули підводять покажчик миші до межі комірки. Потім натискують ліву 
кнопку миші і, утримуючи її, переміщають комірку в потрібне місце таблиці. Завершивши 
переміщення, відпускають кнопку миші. Якщо в записі формули є адреси комірок, вони при 
переміщенні формули не змінюються. 
 
Для копіювання формули підводять покажчик миші до межі комірки або блоку. Потім натискують 
клавішу Ctrl та ліву кнопку миші і переміщають комірку в потрібне місце таблиці. Для завершення 
копіювання відпускають кнопку миші і клавішу Ctrl. Якщо в записі формули є відносні адреси 
комірок, при копіюванні формули вони зміняться. 
 



Розповсюдження (розмноження) формул 
Крім копіювання і переміщення формулу можна розповсюдити на частину рядка або стовпця. При 
цьому відбувається зміна відносних посилань. Для розповсюдження формули необхідно виконати 
наступні дії: 
1. Встановити курсор в комірку з формулою. 
2. Підвести покажчик миші до маркера заповнення. Зображення покажчика змінюється на хрестик. 
3. Натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістити курсор до потрібного місця. Для 

завершення розповсюдження формули відпустити кнопку. 
 
Необхідно відзначити, що Calc виводить в комірку значення помилки, якщо формула для цієї 
комірки не може бути правильно обчислена. Якщо формула містить посилання на комірку, що 
містить значення помилки, то ця формула також виводитиме значення помилки. 
 

Функції Calc 
Функції Calc – спеціальні, заздалегідь створені формули для складних обчислень, в які користувач 
повинен ввести лише аргументи.  
 
Функції складаються з двох частин: імені функції і одного або кількох аргументів. Ім'я функції 
описує операцію, яку ця функція виконує, наприклад, SUM.  
 
Аргументи функції Calc задають значення або комірки, що використовються функцією, вони завжди 
поміщені в круглі дужки. Відкриваюча дужка ставиться без пропуску відразу після імені функції. 
Наприклад, у формулі «=SUM(A2;A9)», SUM – це ім'я функції, а A2 і A9 – її аргументи. Ця формула 
підсумовує числа вкомірках A2 і A9. 
 
Навіть якщо функція не має аргументів, вона все одно повинна містити круглі дужки, наприклад 
функція PI(). При використанні у функції декількох аргументів вони відділяються один від одного 
крапкою з комою. 
 
Введення функцій в робочому листі 
Можна вводити функції в робочому листі просто з клавіатури або за допомогою команди Insert → 
Function… (Вставка → Функція…). Якщо виділити комірку і вибрати цю команду, з’явиться вікно 

Майстра функцій. Відкрити це вікно можна також за допомогою кнопки Вставка функції f(x)  на 

рядку введення формул.  
 

 
 

Діаграми в Calc 
Для даних робочого листа можна створювати складні діаграми. Діаграма – графічне зображення 
залежності між величинами. Діаграми є наочним засобом представлення даних робочого листа. 
Діаграму можна створити на окремому листі або помістити як впроваджений об'єкт на лист з 
даними. 
 



Зображення даних на діаграмі 
Діаграма пов'язана з даними, на основі яких вона створена, і оновлюється автоматично при зміні 
даних. 

 
 
Створення діаграми 
Щоб створити діаграму, необхідно, передусім ввести дані для діаграми на лист. Потім виділити 
будь-які комірки, які містять вихідні дані діаграми. Вибрати команду Insert → Chart… (Вставка → 

Діаграма) або натиснути кнопку Діаграма  на стандартній панелі інструментів. На екран 
виведеться перше вікно майстра діаграм. 
 
Крок 1. Вибір типу діаграми. 
Перше вікно діалогу пропонує вибрати тип діаграми. 

 
 
Крок 2. Задання вихідних даних діаграми. 
У другому вікні майстра діаграм можна задати дані, які будуть використовуватись при побудові 
діаграми. 



 
Друге вікно діалогу Майстра діаграм дозволяє задати вихідний діапазон даних. Якщо перед 
запуском Майстра був виділений діапазон з вихідними даними, то це поле міститиме посилання на 
виділений діапазон. 
 
Якщо з певних причин вихідний діапазон вказаний неправильно, необхідно виділити потрібний 
діапазон і ввести його у вікні діалогу Майстра діаграм. 
 
Calc зазвичай вибирає орієнтацію рядів, припускаючи, що діаграма повинна містити менше рядів, 
ніж точок. Переглядаючи зразок при різній орієнтації рядів, можна вибрати найбільш ефективний 
спосіб відображення даних в діаграмі. 
 
Крок 3. Задання рядів даних. 

 
 
Крок 4. Елементи діаграми. 
У цьму вікні можна задати назви елементів діаграми, місце розміщення легенди та ін. 

 



 
Після побудови діаграми її можна відредагувати в режимі редагування діаграми. Для цього 
потрібно двічі клацнути кнопку миші на діаграмі або скористатися контекстним меню.  
 

4. Робота з таблицею Calc як з базою даних 
 
Обробка інформації в електронних таблицях Calc або списках. Основні поняття і вимоги до 
списків.  
 
Список є електронною таблицею з великим об'ємом взаємозв'язаної інформації (наприклад, список 
товарів на складах, список номерів телефонів і адрес абонентів). Список – це набір рядків 
електронної таблиці зі взаємозв'язаними однотипними даними постійного формату. Іншими 
словами список – це плоска база даних, а рядки і стовпці списку відповідають записам і полям в 
базі даних. 
 
До списків в Calc пред'являються суворіші вимоги, ніж до звичайних електронних таблиць. Кількість 
стовпців в списку має бути постійною, а кількість рядків змінною. Це дозволяє додавати, видаляти 
або переставляти рядки таблиці або запису списку (бази даних). 
 
Наявність порожніх рядків і стовпців в списку є неприпустимою. Дані в списку повинні мати 
постійний формат. Перший рядок в списку містить назви стовпців або імена полів як в базах даних. 
 
До засобів, які призначені для обробки і аналізу даних в списку відносяться команди з меню Data 
(Дані): Sort… (Сортування…), Filter (Фільтр), Subtotals… (Підсумки…), Validity… (Перевірка…). 
При виконанні цих команд редактор автоматично розпізнає список як базу даних і здійснює обробку 
і аналіз даних в списку як в базі даних. 
 
При застосуванні команди сортування можна відсортувати записи за одним чи кількома полями. За 
допомогою фільтрів (Автофільтр, Стандартний фільтр і Розширений фільтр) можна швидко знайти 
(відфільтрувати) необхідні дані в списках за одним або кількома параметрами пошуку. Командою 
Підсумки можна впорядкувати дані в списках за допомогою підсумкових значень. 
 
Для перевірки даних при введенні використовується засіб, який називається перевіркою введення 
(команда Перевірка).  
 
При створенні списку необхідно виконати певні вимоги: 

 Щоб Calc автоматично розпізнавав список як базу даних і обробляв дані при виконанні команд 
обробки, необхідно на робочому листі розташовувати один список. 

 Формат шрифту заголовків (підписів) стовпців або імен полів в списках повинен відрізнятися від 
формату шрифту записів. Зазвичай шрифту заголовкам стовпців призначається напівжирний 
шрифт, а коміркам для заголовків задається текстовий формат. 

 Комірки під заголовками стовпців необхідно відформатувати відповідно до даних, які 
вводитимуться в ці комірки (встановити формат, вибрати вирівнювання і т. д.). 

 У списку не повинно бути порожніх записів (рядків) і полів (стовпців), навіть для відділення імен 
полів від записів слід використовувати межі комірок, а не порожні рядки. 

 

5. Економіко - математичні застосування Calc  
 
До типових економіко-математичних застосувань Calc відносяться: 

 структуризація і первинна логічна обробка даних; 

 статистична обробка даних, аналіз і прогнозування; 

 проведення фінансово-економічних розрахунків; 

 розв’язування рівнянь і оптимізаційних задач. 
 
5.1. Структуризація і первинна логічна обробка даних 
Списки в Calc є прикладом формалізованої структури вихідної інформації. Список – це таблиця, що 
міститься на робочому листі Calc, дані в рядках якої мають однорідну структуру або дані одного 
типу. До традиційних задач первинної або попередньої логічної обробки даних відносяться 
сортування і вибірка (фільтрація) за заданим критерієм. 
 



5.2. Статистична обробка даних, аналіз і прогнозування 
Метою статистичного дослідження є виявлення і дослідження співвідношень між статистичними 
(економічними) даними і їх використання для вивчення, прогнозування і прийняття рішень. 
Фундаментальним поняттям статистичного аналізу є поняття ймовірності і випадкової величини. 
Calc не призначений для комплексного статистичного аналізу і обробки даних, але за допомогою 
статистичних функцій можна провести: 

·  описовий статистичний аналіз (описова статистика); 

·  ранжування даних (Ранг і персентиль); 

·  графічний аналіз (Гістограма); 

·  прогнозування даних (Ковзаюче середнє, Експоненціальне згладжування); 

·  регресійний аналіз (Регресія) і т. д..  

 
5.3. Проведення фінансово-економічних розрахунків 
Одна з найважливіших сфер застосування Calc – здійснення фінансових розрахунків. Фінансові 
обчислення включають всю сукупність методів і розрахунків, що використовуються при прийнятті 
управлінських рішень (від елементарних арифметичних операцій до складних алгоритмів побудови 
багатокритерійних моделей, що дозволяють отримати оптимальні характеристики комерційних 
операцій і т. д.). 
 
У Calc реалізовані вбудовані фінансові функції 
За типом вирішуваних завдань всі фінансові функції Calc можна розділити на умовні групи: 

 функції для аналізу інвестиційних проектів; 

 функції для аналізу цінних паперів; 

 функції для розрахунку амортизаційних платежів; 

 допоміжні функції. 
Застосування функцій для фінансових розрахунків здійснюється за допомогою майстра функцій, 
вибрати категорію Фінансові. 
 
5.4. Розв’язування рівнянь і оптимізаційних задач 
Для розв’язування задач оптимізації широко застосовуються різні засоби Calc: 

 Підбір параметрів для знаходження значення, що приводить до необхідного результату. 

 Надбудову Пошук розв’язку для розрахунку оптимальної величини за кількома змінними і 
обмеженнями; 

 Диспетчер сценаріїв для створення і оцінки наборів сценаріїв «що – якщо» з кількома 
варіантами вихідних даних. 

 
Підбір параметрів 
Основною командою для розв’язування оптимізаційних задач в Calc є команда Tools → Goal 
Seek… (Сервіс → Підбір параметра…). Ця команда визначає невідому величину, що приводить 
до необхідного результату. 

 
Для роботи з командою Підбір параметра необхідно підготувати лист, щоб в ньому знаходилися:  

 формула для розрахунку;  

 порожня комірка для шуканого значення;  

 інші величини, які використовуються у формулі.  
 
Посилання на порожню комірку має бути обов'язково присутнім у формулі, оскільки саме вона є 
змінною, значення якої шукає Calc. Під час підбору параметра в змінну комірку безперервно 
заносяться нові значення, доки не буде знайдено розв’язок поставленої задачі. 
 
Такий процес називається ітерацією, і продовжується до тих пір, поки редактор не виконає 100 
спроб або не знайде розв’язок, що лежить в межах точності 0,001 від точного значення. 
Налаштування цих параметрів здійснюється за допомогою команди Tools → Options (Сервіс → 
Параметри), розділ Calc → Calculate (Обчислення). 
 
Оптимізація за допомогою команди Підбір параметра виконується так: 



1. Створити лист, наприклад, з формулою =B1*B2 у комірці B3, порожньою коміркою (B2) і іншими 
даними (B1), які можуть знадобитися при обчисленнях. Приклад, необхідно визначити кількість книг 
за ціною 43,75 грн., які необхідно продати, щоб обсяг продажів склав 10000,00 грн. 
 

 
 
2. Виділіть комірку (B3), в якій міститься формула (ця комірка з'явиться в полі Formula cell 
(Комірка з формулою) у вікні Підбір параметра). Виконайте команду Tools → Goal Seek… 
(Сервіс → Підбір параметра…). Відкривається вікно Підбір параметра. 
 

 
 
3. Введіть в поле Target value (Значення) число, що відповідає об'єму продажів - 10000. 
Перемістіть курсор в поле Varible cell (Змінюючи комірку). Введіть ту комірку, в якій повинна 
міститися відповідь (змінну комірку). Її вміст буде підібраний і підставлений у формулу командою 
Підбір параметра. Виділена комірка (B2) виділяється на листі рамкою. Натисніть кнопку ОК, щоб 
знайти розв’язок. 

 
 
Після завершення ітераційного циклу результат заноситься в комірку листа. Розв’язок показує, що 
для досягнення обсягу продажів 10000 грн. необхідно продати 228 книг за ціною 43,75 грн. 
 
Команда Пошук розв’язку 
Для розв’язку складних задач, що вимагають застосування лінійного і нелінійного програмування, а 
також методів дослідження операцій, застосовується надбудова Пошук розв’язку. Щоб 
використовувати цей інструмент, не обов'язково володіти методами програмування і дослідження 
операцій, але необхідно визначити, які задачі можна розв’язувати цими методами. 
 
Користувач повинен уміти за допомогою діалогових вікон надбудови Пошук розв’язку правильно 
сформулювати умови задачі, і якщо розв’язок існує, то Пошук розв’язку знайде його. 
 
Пошук розв’язку дозволяє використовувати одночасно велику кількість змінних комірок і задавати 
обмеження для змінних комірок. 
 
Загальні властивості, характерні для задач, що розв’язуються за допомогою надбудови Пошук 
розв’язку: 

 Існує єдина цільова комірка, що містить формулу, значення якої має бути зроблене 
максимальним, мінімальним або ж рівним якомусь конкретному значенню.  



 Формула в цій цільовій комірці містить посилання на ряд змінних комірок. Пошук розв'язку 
полягає в тому, щоб підібрати такі значення в змінних комірках, які забезпечують оптимальне 
значення для формули в цільовій комірці.  

 Може бути задана деяка кількість обмежень – умов або співвідношень, яким повинні 
задовольняти деякі зі змінних комірок. 

 
Постановка задачі. 
Першим кроком при роботі з командою Пошук розв'язку є створення спеціалізованого листа. Для 
цього необхідно створити цільову комірку, в яку вводиться основна формула. 
 
Крім того, лист може включати й інші значення та формули, що використовують значення цільової і 
змінних комірок. Формула в цільовій комірці повинна спиратися в обчисленнях на значення змінних 
комірок. 
 
Після того, як задача оптимізації підготовлена на листі, можна приступати до роботи: 
1. Виділити на листі цільову комірку. 
2. Виконати команду Tools → Solver… (Сервіс → Пошук розв’язку…). Відкриється діалогове вікно 
Пошук розв'язку. Оскільки була виділена комірка, в полі Target value (Значення) з'явиться 
правильне посилання на комірку. У групі Цільове значення перемикач за замовчуванням 
встановлюється в положення Максимум. 

 
3. Перейти в поле By changing cells (Змінюючи комірки) і ввеcти змінні комірки листа. 
4. Додати обмеження на змінні в змінних комірках. 
5. Коли оптимізаційна задача буде готова до виконання, натиснути кнопку Solve (Розв’язати) для 
отримання відповіді. З'явиться вікно діалогу з описом результатів процесу оптимізації. 
6. Щоб відобразити знайдений розв'язок в комірках листа, треба натиснути кнопку Keep Result 
(Прийняти результат). Знайдена оптимальна величина поміщається в цільову комірку, а змінні 
комірки заповнюються оптимальними значеннями змінних, які задовольняють вказані обмеження. 


