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ВСТУП 

Принципові зміни у ставленні людини до інформації, які відбу-

лися з переходом від ручної обробки інформації до автоматизованої, 

дали змогу розглядати інформацію як особливий вид ресурсу і важ-

ливий фактор суспільного розвитку. 

Інформація стала комерційною категорією, їй притаманні всі 

властивості товару. Існують інформаційна промисловість і націона-

льні інформаційні ресурси, відбувається перехід від індустріальної 

економіки до економіки, що ґрунтується на інформації. Засобом реа-

лізації цих тенденцій є сучасна інформаційна технологія – сукупність 

різноманітних інформаційно-технологічних процесів. 

Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і 

процедур, які реалізують функції збору, передавання, обробки, збері-

гання й доведення до користувачів інформації в організаційно-

управлінських системах з використанням вибраного комплексу техні-

чних засобів. Принципові відмінності інформаційної технології від 

виробничої – сукупності засобів обробки, виготовлення, зміни стану, 

властивостей, форми сировини, матеріалів або напівфабрикатів, які 

відбуваються у процесі виробництва – полягають у тому, що інфор-

маційна технологія, окрім рутинних операцій, містить елементи твор-

чого характеру, які не піддаються регламентації та формалізації. 

Для підготовки до лабораторних робіт студенти повинні корис-

туватися методичними вказівками щодо самостійної роботи з вивчен-

ня дисципліни, методичними вказівками щодо виконання лаборатор-

них робіт з дисципліни, а також навчально-методичною літературою. 

Підготовка до лабораторних робіт виконується студентами у час, 

вільний від занять, у читальній залі бібліотеки або вдома. Лаборатор-

ні роботи виконуються на лабораторних заняттях згідно з навчальним 

розкладом. 



 

№ Назва теми К-ть  

годин 

1.  

Лабораторна робота № 1 Графічне подання економі-

чної інформації за допомогою об’єкта Microsoft Graph 

у середовищі електронної таблиці Excel 

2 

2.  
Лабораторна робота №2 Розв’язання економічних 

задач за допомогою фінансових функцій 

2 

3.  
 Лабораторна робота №3 Робота з базами даних у 

середовищі електронної таблиці Excel 

2 

4.  
Лабораторна робота №4 Аналіз даних за допомогою 

зведених таблиць та діаграм 

2 

5.  

Лабораторна робота №5 Використання графічних і 

математичних методів для розв’язання економічних 

задач 

2 

6.  
Лабораторна робота №6 Аналіз даних: підбір пара-

метра та пошук рішення 

2 

7.  
Лабораторна робота №7 Використання пакету ста-

тистичного аналізу 

2 

8.  

Лабораторна робота №8. Економічне прогнозуван-

ня. Методи економічного прогнозування. Про засоби 

прогнозування Excel 

4 

9.  

Лабораторна робота № 9 ―Інформаційні системи 

масового обслуговування на основі WEB-технологій 

(WMIS) та їх використання  на підприємствах‖ 

6 

 34 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 

ГРАФІЧНЕ ПОДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДО-

ПОМОГОЮ ОБ’ЄКТА MICROSOFT GRAPH У СЕРЕДОВИЩІ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ EXCEL 

 

Мета роботи. Навчитись подавати економічну інформацію за 

допомогою різних типів і видів діаграм зручних для використання у 

Microsoft Excel, редагувати діаграми та змінювати їх параметри. 

Теоретичні відомості. За допомогою Microsoft Excel можна 

створювати складні діаграми для даних робочого листка. Ви можете 

вибирати із широкого діапазону стандартних типів діаграм наукового 

і ділового призначення, кожний з яких має кілька варіантів. Користу-

вач може об’єднувати основні типи діаграм, наприклад, можна накла-

сти графік на гістограму, щоб відобразити на діаграмі ціни акцій і об-

сяги їх продажів. 

Завдання з лабораторної роботи 

Завдання 1 Побудувати гістограму аналізу складу та давності ство-

рення дебіторської заборгованості підприємств-споживачів України: 

Дебіторська заборгованість 
на 

01.01.2004 

на 

01.01.2005 

на 

01.01.2006 

За товари, роботи та послуги, у 

т.ч.: 
2877 6105 3017 

поточна заборгованість 1973 5018 2828 

сумнівна заборгованість: 904 1087 189 

до 1 року 893 1069 184 

понад 1 рік 11 18 5 

 

Завдання 2 Побудувати гістограму співвідношення обсягів реалізації 

за регіонами збуту: 

Країна-споживач 2004р. 2005р. 2006р. 

Україна, % 30,5 29,5 23 

Країни СНД, % 66,1 63,5 70 

Країни далекого зарубіжжя, % 3,4 7 7 

Усього: 100 100 100 

 

Хід роботи 

 виділіть діапазон клітинок; 

 натисніть на кнопку майстра діаграм на панелі інструментів чи в 



меню Вставка виберіть команду Диаграмма. У будь – якому ви-

падку Excel виведе на екран перше вікно майстра діаграм; 

 у діалоговому вікні майстра діаграм (крок 1-й із 4): Тип диаграм-

мы виберіть Гистограмма і вид діаграми – Обычная гистограм-

ма. Натисніть кнопку Далее; 

 у діалоговому вікні майстра діаграм (крок 2-й із 4): Источник 

данных диаграммы у вкладці Диапазон данных виберіть (підтве-

рдіть) діапазон даних для побудови діаграми. Поставте позначку 

біля напису Ряды в столбцах. У вкладці Ряд введіть імена рядів 

даних у поле Имя з клавіатури чи виділивши відповідну клітинку 

в таблиці – ряду буде присвоєне ім’я – слова, які знаходяться у цій 

клітинці; 

 у діалоговому вікні майстра діаграм (крок 3-й із 4): Параметры 

диаграммы у відповідні поля вкладці Заголовки введіть назву діа-

грами, у вкладці Подписи данных виберіть пункт Подписи значе-

ний – Значение. У вкладці Легенда виберіть Размещение внизу; 

 у діалоговому вікні майстра діаграм (крок 4-й із 4): Размещение 

диаграммы виберіть Поместить диаграмму на листе – Отдель-

ном. Натисніть Готово; у результаті отримаємо діаграму, як наве-

дено у додатку А. 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захи-

стити звіт. Зміст звіту: тема лабораторної роботи та її мета, вихідні 

дані, хід роботи, графічна частина, висновки. 

Контрольні питання: Яким чином вносять зміни до вже побудова-

ної діаграми: зміна типу діаграми; зміна діапазону та рядів даних; ре-

дагування параметрів діаграми? 

Література: [1, с.488-510; 2, c.288-324; 6, с.243-284; 8, с.300-331]. 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІ-

НАНСОВИХ ФУНКЦІЙ (СКЛАДАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ДЕПОЗИ-

ТНИХ РОЗРАХУНКІВ) 

 

Мета роботи. Навчитися користуватися стандартними функція-

ми електронної таблиці при розв’язанні економічних задач. 

Теоретичні відомості. Фінансові функції Microsoft Excel дозво-

ляють виконувати такі звичайні фінансові розрахунки, як визначення 

чистої поточної вартості й майбутнього значення вкладу без побудо-

ви довгих і складних формул. 



У таблиці 3 наведено функції, за допомогою яких виконують роз-

рахунки виплат за позиками, вкладами та кредитами. 

Для того, щоб скористатися фінансовими функціями в Microsoft 

Excel, необхідно виконати наступні дії: 

 вибрати пункт меню Вставка; 

 у меню Вставка вибрати пункт Функция...; 

 у діалоговому вікні Мастер функций крок 1-й і 2 вибрати потріб-

ну категорію в полі Категория – вибираємо Финансовые і виби-

раємо потрібну функцію в полі Функция. 

 

Таблиця 3 

Аргументи фінансових функцій Microsoft Excel 

Функція Розрахункова величина Аргументи***** 

БЗ Майбутнє значення вкла-

ду 

Норма; Кпер; Плата; [НЗ]; 

[Тип] 

ВНДОХ Внутрішня швидкість 

грошового обігу 

Значения; Предложения 

КПЕР Кількість періодів виплат Норма; Плата; НЗ; [БЗ]; 

[Тип] 

НОРМА Відсоткова ставка за один 

період 

Кпер; Плата; НЗ; [БЗ]; 

[Тип]; [Нач_прибл] 

ОСНПЛАТ Розмір виплати за вказа-

ний період 

Норма; Период; Кпер; НЗ; 

[БЗ]; [Тип] 

ПЗ Поточний обсяг вкладу Норма; Кпер; Плата; [НЗ]; 

[Тип] 

ПЛПРОЦ Розмір виплати за відсот-

ками 

Норма; Период; Кпер; НЗ; 

[БЗ]; [Тип] 

ППЛАТ Розмір виплати за один 

період 

Норма; Кпер; НЗ; [БЗ]; 

[Тип] 

 

***** 

БЗ – майбутнє значення (чи баланс грошових коштів) після здійснен-

ня останньої виплати 

Значения – числові значення, для яких розраховується внутрішня 

швидкість обороту коштів 

Кпер – загальна кількість періодів виплат 

Нач_прибл. – допустиме значення норми прибутку 

НЗ – початкова вартість 

Норма – відсоткова ставка за один обліковий період 



Период – період, за який проводиться виплата 

Плата – фіксована виплата за кожний період 

Предложения – допустиме значення 

Тип – «1 – виплата на початку періоду»; «0 – виплата наприкінці пе-

ріоду» 

На рисунку 1 наведено діалогове вікно майстра функцій. 

 
Рисунок 1 Діалогове вікно майстра функцій 

Хід роботи 

Розглянемо функцію БЗ, яка обчислює для будь-якого майбутньо-

го моменту часу розмір коштів на рахунку, який накопичиться в ре-

зультаті одноразового внеску чи періодичних додаткових внесків. На 

рисунку 2 наведено діалогове вікно, яке з’являється при виборі функ-

ції БЗ. До поля цього діалогового вікна можна ввести або числа, або 

посилання на клітинки, які містять відповідні значення, які будуть 

використані як аргументи функції. 

 
Рисунок 2 Діалогове вікно функції БЗ 

 

Ця функція має наступний синтаксис: 

=БЗ(ставка; число периодов; выплата; текущее значение; тип) 



Для обчислення майбутнього значення ряду виплат використову-

ється аргумент Выплата, аргумент Текущее значение слугує для ви-

значення майбутнього значення одноразової виплати. 

Завдання 1 Оформити початкові дані у таблицю і розрахувати ре-

зультат. Припустимо, ви плануєте відкрити спеціальний пенсійний 

рахунок, який не обкладається податком, і вносити на нього по 2000 

грн на початку кожного року і розраховуєте на середню швидкість 

обігу 11 відсотків на рік протягом 35 років. Визначимо суму, що буде 

на вашому рахунку після закінчення цього терміну. Функція буде ма-

ти наступний синтаксис: 

=БЗ (11%; 35; -2000; ;1) 

Результат обчислень: 758 328,81 грн (рис. 3). 

Завдання 2 Припустимо, що ви відкрили рахунок три роки тому і 

на даний момент уже накопичили 7500 грн. Наступна формула допо-

може визначити, що на вашому рахунку через 35 років буде 1 047 

640,19 грн. Синтаксис: 

=БЗ(11%; 35; -2000; -7500; 1) 

Оформіть для цих завдань таблиці даних і результати обчислень. 

У цих двох прикладах Тип дорівнює 1, оскільки виплати прово-

дять на початку періодів. Цей аргумент значно впливає на результати 

фінансових обчислень для тривалих термінів. Якщо пропустити ар-

гумент Тип в останній формулі, Excel припускає, що гроші вносять на 

рахунок наприкінці кожного року, і повертає менше значення (рис. 3). 

 
Рисунок 3 Результат розрахунків з використанням функції БЗ 

 

Завдання до лабораторної роботи 

Завдання 1 Скласти таблицю для розрахунку накопичень на депозит-

ному рахунку при розташуванні довільної суми під 12, 15, 18% річ-



них на термін 3 роки із зобов'язанням додаткових внесків у сумі 100 

грн у кінці кожного місяця. 

Завдання 2 Скласти таблицю для визначення терміну, за який сума на 

депозитному рахунку зросте до 10000 грн при розташуванні довільної 

суми під 12, 15, 18% річних із зобов'язанням додаткових внесків у 

сумі 100 грн у кінці кожного кварталу. 

Завдання 3 Скласти таблицю для визначення, як слід змінити суму 

місячних додаткових внесків у кінці кожного місяця, щоб за 3 роки 

накопичення досягли необхідного нам розміру, якщо розташовані 

1000 грн під 12, 15, 18% річних із зобов'язанням у кінці кожного мі-

сяця додаткових внесків. 

Завдання 4 Скласти таблицю для визначення відсоткової ставки, яка 

забезпечить за 3 роки накопичення до необхідної суми при початко-

вому внеску в розмірі 750 грн та із зобов'язанням додаткових внесків 

у розмірі 300, 400, 500 грн у кінці кожного кварталу. 

Завдання 5 Скласти таблицю для визначення початкового внеску, 

який забезпечить за необхідний нам термін накопичення 10000, 

15000, 20000 грн під 18% річних із зобов'язанням додаткових внесків 

у розмірі 350 грн у кінці кожного місяця. 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захи-

стити звіт. Зміст звіту: тема лабораторної роботи та її мета, вихідні 

дані, хід роботи, графічна частина, висновки. 

Контрольні питання: За допомогою якої функції розраховуються 

накопичення на депозитному рахунку та які аргументи потрібно до 

неї внести? За допомогою якої функції визначається термін, за який 

сума на депозитному рахунку досягне необхідної та які аргументи 

потрібно до неї внести? За допомогою якої функції визначається суму 

додаткових внесків, щоб накопичення на депозитному рахунку досяг-

ли необхідного розміру та які аргументи потрібно до неї внести? Ви-

значити відсоткову ставку, яка забезпечить накопичення необхідного 

розміру та які аргументи потрібно внести? Визначити початкові внес-

ки, які забезпечать необхідний обсяг накопичень та які аргументи по-

трібно внести? 

Література: [4, с.331-425; 5, с.233-245; 6, c.361-458; 8, с.243-244]. 

 

 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 

РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ЕЛЕКТРОННОЇ 

ТАБЛИЦІ EXCEL 

(СКЛАДАННЯ РАХУНКУ-ФАКТУРИ) 

 

Мета роботи. Навчитись створювати та працювати з базами да-

них у середовищі електронної таблиці Excel. 

Хід роботи 

Спочатку будуємо таблицю з двадцяти найменувань товарів ―То-

вари на складі‖, яка буде мати три графи: код, найменування товару, 

ціна з ПДВ (додаток Б). Далі, перейшовши на інший листок, будуємо 

таблицю ―Замовники‖, що має дві графи: код і замовник. 

Після побудови двох таблиць бази даних будуємо на наступному 

листку форму рахунку-фактури (додаток В). До комірки А1 вносимо 

напис ―Постачальник‖, а до комірки С1:С4 ініціали та адресу поста-

чальника. Потім до комірки А5 вносимо напис ―Замовник‖, а до комі-

рки А6 напис ―Код‖. Далі до комірки С7 вносимо формулу, викорис-

товуючи базу даних замовника: 

= БИЗВЛЕЧ (Замовники!А:В;Замовники!В1;А6:А7). 

Далі до комірки С9 вносимо ―Рахунок-фактура‖. Після цього, по-

чинаючи з рядка 11, будуємо таблицю для нашої форми, яка буде ма-

ти такі графи: номер, код, види послуг, ціна з ПДВ, кількість замов-

лень, вартість з ПДВ і ПДВ. Наступним кроком до графи ―Код‖ вно-

симо через одну комірку у відповідній послідовності написи ―код‖. 

Далі у стовпці А графи номера проставляємо нумерацію. Наступним 

кроком до комірки С12 вносимо формулу, використовуючи базу да-

них товарів на складі: 

= БИЗВЛЕЧ (Товари на складі!А:С;Товари на складі!В1;В11:В12). 

Аналогічним чином вносимо у відповідній послідовності до графи 

―Код‖ подібні формули до графи ―Види послуг‖. Наступним кроком 

вносимо до комірки D12 формулу для розрахунку ціни, використо-

вуючи базу даних товарів на складі: 

= БИЗВЛЕЧ (Товари на складі!А:С;Товари на складі!С1;В11:В12). 

Аналогічним чином вносимо у відповідній послідовності до графи 

―Код‖ подібні формули до графи ―Ціна з ПДВ‖. Графа ―Вартість з 

ПДВ‖ обчислюється як добуток ціни і кількості замовлень: 

=D12*Е12. 

Після цього обчислюємо графу ―ПДВ‖: 

=F12/6. 



Далі у комірці F63 підсумовуємо всі комірки графи ―Вартість з 

ПДВ‖ за допомогою кнопки „Автосумма” на стандартній панелі ін-

струментів: 

=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;F12:F62), 

а у комірці G63 підраховуємо ПДВ: 

=F63/6. 

Наступним кроком виділяємо таблицю і викликаємо із меню 

―Сервіс‖ автофільтр. У графі ―Код‖ вибираємо ―условие...‖ і у вікні 

діалогу вводимо ―неравно код‖. Після того, як автофільтр закрив ко-

мірки з кодом, до стовпця В під таблицею вносимо написи ―Головний 

бухгалтер‖ і ―Директор‖, а до стовпця F вносимо ініціали. Після цьо-

го отримуємо стандартну форму рахунку-фактури (додаток Д). Далі 

за допомогою ―Панелі інструментів‖ викликаємо ―Форми‖ і створює-

мо кнопку на робочому листку. 

Наступним кроком створюємо макрос, який буде відновлювати 

порожню форму для заповнення новими даними. У меню ―Сервіс‖ 

вибираємо ―Макрос‖ ―начать запись‖. У вікні діалогу пишемо ім'я 

макроса і натискаємо ―ОК‖. Після цього, розгорнувши за допомогою 

автофільтра в графі ―Ціна з ПДВ‖ таблицю, видаляємо дані наступних 

комірок: А7; В12:В62; Е12:Е62. Після виконаних дій у меню ―Сервіс‖ 

вибираємо ―Макрос‖ ―остановить запись‖. Далі привласнюємо кнопці 

створений макрос. Так, якщо до комірки графи ―Код‖ написати код 

замовника або код продукції, що є в таблиці, функція автоматично 

витягує інформацію з бази даних у комірки з формулами. Тоді, коли 

форма буде заповнена і виникне необхідність її очистити для введен-

ня нових даних, необхідно натиснути на кнопку з макросом, який 

оновлює форму рахунку-фактури. 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захи-

стити звіт. Зміст звіту: тема лабораторної роботи та її мета, вихідні 

дані, хід роботи, графічна частина, висновки. 

Контрольні питання: Яка інформація заноситься до майстра функ-

цій „БИЗВЛЕЧЬ‖? Яким чином редагується вже внесена функція? Як 

за допомогою „Автофильтра‖ сховати або відобразити необхідну ін-

формацію? Як записати макрос для виконання операцій з „Автофиль-

тром‖? 

Література: [1, с.425-457; 2, с.39-351, 353-360, 4, с.331-425; 6, c.181-

208, 323-334; 8, с.249-250, 505-530, 724-750]. 

 

 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 

АНАЛІЗ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ ТА 

ДІАГРАМ 

(СКЛАДАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНОЇ ВІДОМОСТІ) 

 

Мета роботи. Навчитись створювати та працювати зі зведеними 

таблицями та діаграмами у середовищі електронної таблиці Excel. 

Теоретичні відомості. Для нарахування заробітної плати, яка на-

лежить кожному працівникові, розраховують заробіток за місяць і від 

цієї суми здійснюють необхідні відрахування. Розрахунок на багатьох 

підприємствах здійснюють у Розрахунковій або Розрахунково-

платіжній відомостях. Відомості складають щомісячно з кожного це-

ху, допоміжних і підсобних службах, відділах. 

Завдання з лабораторної роботи 

Скласти Розрахунково-платіжну відомість з малого підприємства 

за допомогою електронної таблиці Microsoft Excel та за допомогою 

зведеної таблиці зробити кожному працівникові розрахунковий лис-

ток. 

Хід роботи 

1. Спочатку, на першому листку електронної таблиці Excel, ро-

бимо шапку відомості за допомогою кнопки ―Надпись‖, яка знахо-

диться у панелі інструментів ―Рисование‖. 

2. Далі заповнюємо таблицю, як наведено у додатку Е. 

3. Робимо фінансовий формат для колонок С, Е:L. Для цього слід 

виділити ці стовпчики та ввійти у меню ―Формат ячеек‖і вибрати фі-

нансовий формат, кількість десятинних знаків ‖2‖ та відповідну гро-

шову одиницю. 

4. До стовпчика F ―Прибутковий податок‖ вносимо функцію 

―ЕСЛИ‖, яка залежно від сукупного доходу (менше або більше 740 

грн) відповідно дорівнює (рис. 4): 

=(Нараховано–( ястрахуваннсоцдержязковеовзагальнообнавнески _._._`__ )-200)*15%; 

=(Нараховано –  ястрахуваннсоцдержязковеовзагальнообнавнески _._._`__ )*15%. 

 



 
Рисунок 4 Діалогове вікно функції „Если‖ 

 

5. До стовпчика G ―Відрахування до пенсійного фонду, грн‖ вно-

симо функцію ―ЕСЛИ‖, яка залежно від сукупного доходу дорівнює, 

0.5% від суми менше чи такої що дорівнює прожитковому мінімуму 

працездатної особи і 2% від суми вище прожиткового мінімуму пра-

цездатної особи. 

6. У стовпці Н ―Профспілковий внесок, грн.‖ та І ―Збір на випа-

док безробіття, грн.‖ вносимо формули відповідно: 

=Нараховано* 1%; 

=Нараховано* 0.5%. 

7. До стовпчика J ― Збір на страхування непрацездатності, грн‖ 

вносимо функцію ―ЕСЛИ‖, яка залежно від сукупного доходу дорів-

нює 0.5% від суми меншої чи такої що дорівнює прожитковому міні-

муму працездатної особи, і 1% від суми вищої за прожитковий міні-

мум працездатної особи. 

8. До стовпчика К ―Разом утримано, грн‖ сумуємо стовпчики F, 

G, H, I та J через функцію ―Автосумма‖, яка знаходиться на панелі 

інструментів та має такий вигляд ― ‖. 

9. До стовпчика L ―Підлягає до виплати, грн‖ вносимо формулу: 

=E11-K11 (тобто різницю між „Разом нараховано, грн‖ та ―Разом 

утримано, грн‖).  



10. Після того, як ми зробили вирахування із заробітної плати, 

потрібно розробити на кожного працівника розрахунковий листок 

(рис. 5). 

 

Рисунок 5 Розрахунковий листок, отриманий за допомогою зведеної 

таблиці 

 

11. Розробити на кожного працівника розрахунковий листок мо-

жливо за допомогою зведеної таблиці. Звертаємося до майстра зведе-

них таблиць ―Данные‖ – ―Сводная таблица‖. З`являється діалогове ві-

кно майстра побудови зведених таблиць. 

Першим кроком вибираємо пункт ―Создать таблицу на основе 

даних, які знаходяться «в списке или базе даннях Microsoft Excel»‖ і 

тиснемо кнопку ―Далее‖. 

Другим кроком вибираємо діапазон, згідно з яким будемо буду-

вати зведену таблицю. Для цього переходимо на сторінку ―Розрахун-

ково-платіжна відомість‖ та виділяємо діапазон А10L50 із запасом на 

той випадок, якщо у нас добавляться або звільняться працівники. Ти-

снемо на кнопку ― Далее‖. 

Третім кроком ми вибираємо кнопку „Макет‖ та вносимо до по-

ля ―Страница‖ ідентифікаційний номер, до поля „Строка‖ прізвище, 

до поля „Столбец‖ – разом нараховано, до поля „Данные‖ – „Прибут-

ковий податок‖, „Відраховано до Пенсійного фонду‖, „Профспілко-

вий внесок‖, „Збір на випадок безробіття‖, „Збір на страхування не-

працездатності‖, „Разом утримано‖. При цьому активізуємо кожну 

кнопку у полі „Данные‖ та переводимо на операцію ―Сумма‖, при 

цьому одночасно вносимо зміни до назви кнопки та змінюємо формат 



на фінансовий, кількість десяткових знаків ‖2‖, грошова одиниця 

„грн‖. Тиснемо на кнопку ―Ок‖. 

На четвертому кроці вибираємо комірку, з якої починає будува-

тися зведена таблиця. Тиснемо кнопку ―Готово‖, і через певний час 

ми отримуємо нашу зведену таблицю, тобто розрахунковий листок 

(рис. 4.2). 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захи-

стити звіт. Зміст звіту: тема лабораторної роботи та її мета, вихідні 

дані, хід роботи, графічна частина, висновки. 

Контрольні питання: Як внести математичну функцію до комірки? 

Як внести логічну функцію до комірки? Як скопіювати функцію з по-

силаннями на одні й ті самі комірки? Як оновлюються дані у зведе-

них таблицях? 

Література: [1, с.331-383, 458-487; 6, с.97-116, 149-180, 361-458; 7, 

с.322-343; 8, с. 192-237, 549-581] 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 

ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ 

ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ 

(ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

ПРОДУКЦІЇ) 

 

Мета роботи. Навчитись за допомогою графічних і математич-

них методів розв’язувати економічні задачі 

Теоретичні відомості. Велику роль на підприємстві має такий 

показник, як точка беззбитковості. Тобто, це такий обсяг виробленої 

продукції, при якому підприємство не отримує а ні прибутку, а ні 

збитку. 

Хід роботи 

Спочатку розробимо на сторінці електронної таблиці Microsoft 

Excel таблицю, як наведено у додатку Ж. У стовпчику А внесемо кі-

лькість виробів, у стовпчику В розрахуємо валовий дохід підприємст-

ва (=$В$6*А9), у стовпчику С і D розрахуємо постійні та змінні ви-

трати відповідно (=$С$4+$С$5 та =($B$2+$B$3)*A9), а у стовпчику Е 

розрахуємо загальні витрати (=С9+D9). 

Далі за даними стовпчиків ―Валовий дохід, тис. грн‖, ―Постійні 

витрати, тис. грн‖, ―Змінні витрати, тис. грн‖ та ―Загальні витрати, 

тис. грн‖ будуємо діаграму. Для цього виділяємо діапазони стовпчи-



ків А, В, С, D та E і натискаємо на піктограму майстра діаграм, після 

цього у нас з`являється діалогове вікно майстра діаграм. Далі вибира-

ємо тип та вид діаграми („Точечная‖), натискаємо на кнопку „Далее‖. 

Далі вносимо всі параметри діаграми й отримуємо нашу діаграму 

(додаток З). Далі додаємо до ліній ―Валовий дохід, тис. грн‖ та ―Зага-

льні витрати, тис. грн‖ лінійну лінію тренда із зображенням її рівнян-

ня на діаграмі, як наведено у додатку З. Із діаграми ми бачимо, що лі-

нія загальних витрат перетнулася з лінією валових доходів у точці, 

яка і є точкою беззбитковості (валові доходи дорівнюють валовим ви-

тратам). Тепер задача полягає в тому, щоб знайти цю точку із точніс-

тю до однієї одиниці виробу. Точку беззбитковості шукаємо за допо-

могою процедури „Подбор параметра‖. 

Інформаційна технологія підбору параметра забезпечує обчислен-

ня значення аргумента (параметра) для заданого значення функції ме-

тодом послідовних ітерацій. Підбір параметра є основним методом 

дослідження сфери допустимих значень для параметрів моделі. Якщо 

функціонал має кілька параметрів, подібний аналіз виконується пос-

лідовно для кожного параметра окремо, при цьому значення функції, 

яка задається, залишається незмінним. Після підбору можна порівня-

ти отримані результати підбирання з погляду їхньої реалістичності. 

При підборі параметра допускається використання каскаду взаємоза-

лежних формульних виразів, що зв'язують значення різних комірок, у 

тому числі розташованих на інших сторінках чи в інших робочих 

книгах. Істотне обмеження для застосування цього підходу – в кожен 

момент часу досліджується тільки один параметр функції. 

Перш за все вносимо до комірки Е2 ―Фінансовий результат, тис. 

грн‖ різницю між двома рівняннями, які ми отримали для наших ліній 

тренда (тобто із рівняння доходів віднімаємо рівняння видатків). 

Наступним кроком активізуємо комірку Е2 та за допомогою ко-

манди меню ―Сервис‖  ―Подбор параметра‖ викликаємо процеду-

ру ―Подбор параметра‖. У нас з`являється діалогове вікно процеду-

ри ―Подбор параметра‖. 

Далі до комірки діалогового вікна процедури ―Установить в 

ячейке‖  



Рисунок 6 Діалогове вікно процедури ―Подбор параметра‖ 

 

посилаємося на комірку ―Фінансовий результат, тис. грн‖ Е2, до ко-

мірки ―Значение‖ вносимо ―0‖, а до комірки ―Изменяя значение 

ячейки‖ посилаємося на комірку D2 ―Кількість виробів, шт.‖ (рис. 6). 

Через декілька секунд отримуємо кількість виробів (6470 шт.), за якої 

наше підприємство буде працювати без збитків, але 

все-таки і без прибутку. Тобто, щоб одержати прибуток, підприємст-

во повинно виробляти продукції більш ніж 6470 шт. 

Контрольні питання: Як розрахувати прибуток підприємства, якщо 

відомо запланований обсяг випуску продукції? Як розрахувати необ-

хідний обсяг випуску продукції, щоб отримати запланований прибу-

ток? Де розташована на діаграмі ділянка прибутку, а де збитку? З якої 

точки на осі Y виходить кожна лінія графіка і пояснити це з економі-

чної точки зору. 

Література: [2, с.527-531; 9, c.383-389; 11, с.243-284; 15, с.394-397, 

603-607]. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 

АНАЛІЗ ДАНИХ: ПІДБІР ПАРАМЕТРА ТА ПОШУК РІШЕННЯ 

(УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ АКТИВІВ) 

 

Мета роботи. Навчитись визначати оптимальне рішення еконо-

мічних задач за допомогою процедури „Пошук рішення‖ 

Теоретичні відомості. Моделі оптимізації – це особливий вид 

економіко-математичних моделей, що описують варіанти розв’язання 



визначеної проблеми. Нормативні моделі оптимізації включають 

змінні для вибору варіанту рішення та його оцінок. Моделі оптиміза-

ції містять рівняння взаємозв'язку змінних і критерій для вибору – 

функціонал чи цільову функцію. Цільова функція набуває значень у 

сфері, обмеженій умовами задачі. До складу цільової функції вхо-

дять: керовані змінні, параметри; задається форма функції. Для 

розв’язання оптимізаційних задач застосовують методи математично-

го програмування. 

Microsoft Excel забезпечує розв’язання задач лінійного та неліній-

ного програмування обмеженої розмірності. Процедура „Пошук рі-

шення‖ визначає значення в декількох вхідних комірках, що вимага-

ються для одержання бажаного результату. Більш того, можна накла-

дати обмеження на вхідні дані, тому тут можна одержати розв’язок 

(якщо воно існує) багатьох практичних задач. Для реалізації оптимі-

заційних розрахунків необхідно правильно підготувати дані оптимі-

заційної моделі на листку. Модель задачі задається в діалоговому вік-

ні пошуку рішення (рис. 7). Модель використовує цільову функцію, 

що записується у вигляді формули в окремій комірці. 

 

Рис. 7 Діалогове вікно процедури ―Пошук рішення‖ 

 

Задачі, що виконують з використанням процедури пошуку рішен-

ня, належать до порівняно вузької сфери. Звичайно вони стосуються 

випадків, що задовольняють наступні критерії: 

 значення в цільовій комірці залежить від інших комірок і формул. 

Потрібно визначити всі вихідні параметри, за яких значення в ці-

льовій комірці буде максимальним, мінімальним чи заздалегідь ви-



значеним; 

 цільова комірка залежить від групи комірок, що називають зміню-

ваними комірками; їх значення треба підібрати так, щоб одержати 

бажаний результат у цільовій комірці; 

 розв’язок (значення змінюваних комірок) повинне знаходитися у 

визначених межах чи задовольняти певні обмеження. 

 

Завдання з лабораторної роботи 

Перед інвестором стоїть питання про необхідність прийняття 

рішення стосовно розміщення наявного в нього капіталу – 100000 

грн. Набір характеристик потенційних об’єктів для інвестування, що 

мають умовні назви від А до F, наведені в таблиці 4. При прийнятті 

рішення (рішення приймається 2007 року) стосовно купівлі активів 

повинні виконуватись наступні умови: 

 частка коштів, вкладених в один об’єкт, не може перевищувати 

чверті від загального обсягу капіталу; 

 більш ніж половина коштів повинна бути розміщена у довгостро-

кові (від 5-ти років і більше) активи; 

 частка активів, що мають надійність менш ніж 4 бали, не повинна 

перевищувати третю частину від загального обсягу інвестицій. 

 

Таблиця 4 

Об’єкт інвесту-

вання 

Дохідність, 

% 

Термін погашен-

ня, рік 

Надійність, 

бали 

А 13,5 2010 4 

В 12,5 2015 5 

С 14,5 2009 3 

D 14,0 2013 5 

Е 15,0 2011 2 

F 12,0 2012 4 

 

Хід роботи 

Перш за все надамо опис економіко-математичної моделі для 

даної ситуації. Як керована змінна виступає обсяг коштів, які повинні 

бути розміщені в активи тієї чи іншої фірми. Позначимо їх як ХА, ХВ, 

ХС, ХD, ХЕ, ХF. Тоді загальний прибуток від розміщення активів, який 

отримає інвестор має бути зображений у наступному вигляді: 

Р = 0,135ХА+0,125ХВ+0,145ХС+0,140ХD+0,150ХЕ+0,120ХF. 

Наступним етапом моделювання необхідно зробити опис перера-



хованим вище обмежень, які накладаються на капітал інвестора: 

1). обмеження на загальний обсяг активів: 

ХА+ХВ+ХС+ХD+ХЕ+ХF≤100000; 

 

2). обмеження на обсяг часки активів вкладених у кожний об’єкт 

(100000*25%=25000): 

ХА≤25000, ХВ≤25000, ХС≤25000, ХD≤25000, ХЕ≤25000, ХF≤25000; 

 

3). обмеження, яке пов’язане із необхідністю розміщення більш 

ніж половини коштів у довгострокові активи (100000*50%=50000): 

ХВ+ХD+ХF≥50000; 

 

4). обмеження на частку ненадійних активів (100000*33%=33000): 

ХС+ХЕ≤33000; 
 

5). обмеження відповідно до економічного змісту задачі: 

ХА≥0, ХВ≥0, ХС≥0, ХD≥0, ХЕ≥0, ХF≥0. 

 

Перераховані умови утворюють математичну модель дій інвесто-

ра, у межах якої може бути поставлена задача пошуку таких значень 

змінних ХА, ХВ, ХС, ХD, ХЕ, ХF, за якими досягається найбільше зна-

чення прибутку при виконанні обмежень на структуру портфеля ак-

тивів. 

Далі на вибраному робочому листку заповнюємо стовпчики A, B, 

C, D таблиці, як наведено в додатку И. У комірку В9 (обсяг довго-

строкових кредитів) вносимо наступне рівняння: 

=Е3+Е5+Е7. 

У комірку В10 (частка активів, що мають надійність менш ніж 4 

бали) вносимо наступне рівняння: 

=Е4+Е6. 

У комірку В12 (обсяг наявного капіталу інвестора) вносимо на-

ступне рівняння: 

=СУММ(Е2:Е7). 

У комірку В13 (загальний прибуток від розміщення активів) вно-

симо формулу цільової функції задачі, яку розв’язуємо: 

=СУММПРОИЗВ(В2:В7;Е2:Е7). 

Наступним кроком виконуємо команду меню „Сервис – Поиск 

решения‖. У діалогове вікно, що з’явилося, вносимо: адресу цільової 

комірки, тип оптимізації, адреси комірок зі змінними та систему об-



межень (додаток И). Далі натискаємо кнопку „Выполнить‖ та через 

декілька секунд отримуємо результат (максимальний прибуток 13800 

грн). 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захи-

стити звіт.  

Зміст звіту: тема лабораторної роботи та її мета, вихідні дані, хід 

роботи, графічна частина, висновки. 

Контрольні питання: Які обмеження використовуються процеду-

рою „Поиск решения‖? Які ще типи задач можна розв’язувати за до-

помогою процедури „Поиск решения‖? Які підготовчі дії необхідно 

виконати до запуску процедури „Поиск решения‖? 

Література: [1, с.532-551; 3, с.478-489; 4, с.209-242; 6, c.209-242; 8, 

с.607-623; 9, с.453-468]. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 

ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТА СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

Мета роботи. Навчитися проводити статистичний аналіз за до-

помогою існуючих інструментів електронної таблиці Excel 

Теоретичні відомості. Хоча електронна таблиця Microsoft Excel 

створена в основному для використання у фінансовій сфері, проте це 

програмний продукт може бути використаний і у сфері статистики. 

Одним із засобів Excel, призначених для статистичних розрахунків, є 

надбудова Пакета аналізу. Пакет аналізу – це надбудова, що забезпе-

чує доступ до засобів аналізу, який складається з двох частин: 

 аналітичних процедур; 

 убудованих функцій. 

Найпоширенішим прийомом аналізу числових даних, за допомо-

гою якого обчислюються статистичні оцінки випадкової величини є 

описова статистика. 

Основні характеристики описової статистики: 

 середнє – середня арифметична для оцінювання математичного 

чекання випадкової величини; 

 стандартна помилка – обчислюється як відношення стандартно-

го відхилення до кореня квадратного з числа елементів вибірки; 

 медіана – частка взаємного розташування даних у масиві значень; 

 мода – найбільш імовірне значення випадкової величини. При си-

метричному розподілі щодо середнього мода збігається із матема-



тичним очікуванням (якщо значення випадкової величини не по-

вторюються, мода відсутня); 

 дисперсія вибірки – характеризує розкид значень випадкової ве-

личини біля середньої арифметичної; 

 ексцес – форма розподілу випадкової величини; 

 асиметричність – слугує для оцінювання симетричності розподі-

лу випадкової величини щодо середньої; 

 інтервал – розмах варіації, який дорівнює різниці максимального 

і мінімального значень випадкової величини; 

 мінімум – мінімальне значення випадкової величини; 

 максимум – максимальне значення випадкової величини; 

 сума – сума значень; 

 рахунок – число значень. 

Хід роботи 

Застосуємо метод описової статистики для аналізу фінансових ре-

зультатів чистих доходів і витрат за 2006 рік. Спочатку внесемо в ли-

сток електронної таблиці наші вихідні дані (додаток К). Вихідні дані 

відповідають доходам і витратам за місяць. Розмірність масиву вихі-

дних даних – 2х12 елементів. За допомогою команди меню Сер-

вісАналіз даних викликаємо діалогове вікно Аналіз даних. Вибирає-

мо інструмент аналізу – Описова статистика. Указуємо параметри 

описової статистики: 

 вхідний інтервал – блок комірок, що містить доходи і витрати за 

місяцями, включаючи назви стовпчиків, групування за стовпчика-

ми, указуємо наявність позначок у першому рядку; 

 вихідний інтервал – Новий робочий листок; 

 указуємо Підсумкову статистику; рівень надійності – 95%; 

 натискаємо кнопку ОК і одержуємо результати описової статисти-

ки (додаток Л). 

З вихідної таблиці показників підсумкової статистики (додаток Л) 

ми бачимо, що 95% усіх значень доходів знаходяться в діапазоні 

15.9170.884, а для витрат у діапазоні – 15.6580.882. Дисперсія і 

стандартна помилка значень для доходів більша, ніж для витрат, що 

свідчить про значне відхилення доходів за обліковий період. 

Існують різні методи прогнозування, що враховують характер 

протікання процесів і значення випадкової величини тимчасового ря-

ду. Якщо варіація середніх значень незначна, для прогнозу на короткі 

інтервали часу застосовується метод ковзного середнього. Якщо пізні 

значення тимчасового ряду мають велику значимість для прогнозу, а 



початкові значення – меншу, застосовується метод експонентного 

згладжування. 

Для нас останні значення тимчасового ряду більш значущі, тому 

ми використовуємо метод експонентного згладжування. Кожне зна-

чення бере участь у формуванні прогнозних значень зі змінною ―ва-

гою‖, що убуває в міру усунення даних: 

iii yYY )1(1    , 

де iY  - прогнозне значення, 

1iY  - прогнозне значення попереднього періоду, 

iy  - фактичне значення, 
  - фактор загасання (чим менше  , тим більше значимі фактичні 

дані для прогнозу). 

Розрахуємо прогнозне значення чистого прибутку методом експо-

нентного згладжування. За допомогою команди меню СервісАналіз 

даних викликаємо діалогове вікно Аналіз даних. Вибираємо інстру-

мент аналізу – Експонентне згладжування. Указуємо параметри ек-

спонентного згладжування: 

 вхідний інтервал – блок осередків, який містить чистий прибуток 

за місяцями, включаючи назви стовпчиків, фактор загасання – 0.3, 

вказуємо наявність міток у першому рядку; 

 вихідний інтервал – комірка на робочому листку з даними; 

 установлюємо Вивід графіка, Стандартні похибки; 

 натискаємо кнопку ОК і одержуємо таблицю прогнозних значень з 

похибками (додаток К) і графік (додаток М). 

Загальна тенденція – збільшення чистого прибутку. За графіком 

визначаємо найбільш імовірне значення чистого прибутку на майбут-

ній обліковий період – 0.267. 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захи-

стити звіт. Зміст звіту: тема лабораторної роботи та її мета, вихідні 

дані, хід роботи, графічна частина, висновки. 

Контрольні питання: Які існують в електронній таблиці Excel ін-

струменти для проведення статистичного аналізу? Які існують мето-

ди прогнозування? Які основні характеристика? 

Література: [2, с.527-531; 9, c.383-389; 11, с.243-284; 15, с.394-397, 

603-607]. 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. 

 ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

Економічне прогнозування – це процес розробки економічних 

прогнозів, заснований на наукових методах пізнання економічних 

явищ і використанні всієї сукупності методів, засобів і способів еко-

номічної прогностики. Прогнозування, у тому числі економічне, спів-

відноситься з більш широким поняттям — передбачення як випере-

джального відображення дійсності, заснованого на пізнанні законів 

природи, суспільства і мислення. У залежності від ступеня конкрет-

ності і характеру впливу на хід досліджуваних процесів розрізняють 

три форми передбачення: гіпотезу (загальнонаукове передбачення), 

прогноз, план. 

Гіпотеза характеризує наукове передбачення на рівні загальної 

теорії. Це означає, що вихідну базу побудови гіпотези становлять те-

орія і відкриті на її основі закономірності і причинно-наслідкові зв'яз-

ки функціонування і розвитку досліджуваних об'єктів. На рівні гіпо-

тези дається якісна характеристика цих об’єктів, що виражає загальні 

закономірності їхнього поводження. 

Прогноз у порівнянні з гіпотезою має значно більшу визначе-

ність, оскільки ґрунтується не тільки на якісних, але і на кількісних 

параметрах і тому дозволяє характеризувати майбутній стан об'єкта 

також і кількісно. Прогноз виражає передбачення на рівні конкретно-

прикладної теорії. Таким чином, прогноз відрізняється від гіпотези 

меншим ступенем невизначеності і більшою вірогідністю. У той же 

час зв'язок прогнозу з досліджуваним об'єктом, явищем не є твердим, 

однозначним: прогноз носить імовірнісний характер. 

План являє собою постановку точно визначеної мети і передба-

чення конкретних, детальних подій досліджуваного об'єкта. У ньому 

фіксуються шляхи і засоби розвитку відповідно до поставлених за-

вдань, обґрунтовуються прийняті управлінські рішення. Його головна 

риса – визначеність і директивність завдань. Таким чином, у плані 

передбачення одержує найбільшу конкретність і визначеність. Як і 

прогноз, план ґрунтується на результатах і досягненнях конкретно-

прикладної теорії. 

Форми передбачення тісно пов'язані в своїх проявах один з од-

ним і з досліджуваним об'єктом у системі керування і планування, яв-

ляючи собою послідовні у своїй конкретності ступені пізнання пово-

дження об'єкта в майбутньому. Вихідний початок цього процесу — 



загальнонаукове передбачення станів об'єкта, що завершує етап, — 

складання плану переведення об'єкта в новий заданий для нього стан. 

Найважливішим засобом для цього служить прогноз як з’єднуюча 

ланка між загальнонауковим передбаченням і планом. 

Хоча гіпотеза носить більш загальний характер, без неї немож-

ливе ніяке наукове керування і планування. Гіпотеза впливає на цей 

процес через прогноз, будучи важливим джерелом інформації для йо-

го складання. У багатьох випадках гіпотеза виконує ту ж роль і без-

посередньо при розробці планів. 

Найбільш тісно пов'язане з плануванням прогнозування. План і 

прогноз являють собою взаємодоповнюючі одна одну стадії плану-

вання при визначальній ролі плану як провідної ланки керування під-

приємством. При цьому прогноз виступає як фактор, що орієнтує іс-

нуючу практику на можливості розвитку в майбутньому, а прогнозу-

вання — як інструмент розробки планів. Форми поєднання прогнозу і 

плану можуть бути різними: прогноз може передувати розробці плану 

(як правило), йти за ним (прогнозування наслідків прийнятого в плані 

рішення), проводитися в процесі розробки плану. 

Між прогнозом і планом також існують розбіжності. Головна з 

них полягає в тому, що план має директивний, а прогноз — імовірні-

сний характер. План — це однозначне рішення, у тому числі і тоді, 

коли він розробляється на варіантній основі. Прогноз же по самій 

своїй суті має альтернативний, варіантний зміст. У цьому змісті про-

гнозування є дослідницькою базою планування, що має власну мето-

дологічну і методичну основу, багато в чому відмінну від планування. 

Розробка прогнозів ґрунтується на прогностичних методах, а плану-

вання спирається на більш строгі і точні методи балансових та інших 

розрахунків. 

В основу прогнозу і плану мають бути покладені цілі, що визна-

чають передбачуваний кінцевий результат, заради якого у межах реа-

льних можливостей проводиться відповідна діяльність. Так, напри-

клад, основною фінансовою метою майже всіх підприємств є збіль-

шення доходу. Для цього підприємство повинно мати добре обґрун-

тований фінансовий план. У свою чергу фінансовий план має базува-

тися на фінансовому прогнозі. Створення відповідного фінансового 

прогнозу — завдання нелегке, бо коливання фінансових ринків і 

швидкі зміни в реальній економіці роблять прогнозування не лише 

складнішим, а й більш важливим для стабільного розвитку суб’єктів 

господарювання. 



Створення фінансових прогнозів не може бути проведене з ве-

ликою точністю: багато подій у прогнозованому періоді можуть 

спричинити невідповідність між дійсністю і прогнозом. Однак мож-

ливість помилки не є причиною, щоб не проводити прогнозування. 

Необхідно знати, в якому напрямку розвивається підприємство. На 

підставі детальних фінансових прогнозів окремих структурних під-

розділів визначаються загальні прогнози функціонування підприємс-

тва. 

Процес прогнозування зосереджується на таких аспектах:  

– ресурси (трудові, фінансові, матеріальні); 

–економічна ситуація (це допоможе виявити проблеми, з якими 

зіткнеться акціонерне товариство у майбутньому); 

– економічна політика (як фундамент для розв'язання проблем у 

майбутньому). 

Щоб прогнозування було надійним, слід забезпечити достатньо 

повну за обсягом, змістом і структурою інформацію, високий рівень 

достовірності цієї інформації і можливість зіставлення інформації в 

часі за кількісними та якісними показниками. 

В умовах ринкової економіки розгляду власної фінансової стра-

тегії має передувати глибокий економічний аналіз функціонування 

підприємства з таких питань, як аналіз фінансового стану та визна-

чення фінансових можливостей підприємства. Основні тенденції ди-

наміки фінансового стану і підсумків діяльності суб’єкта господарю-

вання можуть прогнозуватися з певним ступенем точності шляхом 

поєднання формалізованих і неформалізованих засобів. 

 

Методи економічного прогнозування 

Є два основних методи прогнозування. Перший з них ґрунту-

ється на фінансовій інформації попередніх років з урахуванням пла-

нів підприємства на наступний період, нинішнього і майбутнього 

впливів на елементи структури попиту. 

У цьому напрямку пропонується прогнозування доходів підпри-

ємства із застосуванням економетричних моделей. Під економет-

ричними моделями слід розуміти рівняння регресії та їх сукупності, 

які встановлюють кількісне співвідношення між доходами, що нас ці-

кавлять, як ендогенними (залежними) змінними і чинниками, що їх 

зумовлюють, екзогенними (незалежними) змінними. Розрахунок про-

гнозних значень доходу здійснюється за рівнянням регресії підстано-



вкою в нього значень екзогенних змінних, що визначають умови, для 

яких робиться прогноз. 

Прогноз (екстраполяція) передбачає, що тенденція зміни доходу, 

яку подає статистика і характеризує рівняння регресії, зберігається і у 

прогнозному періоді, за межами наявних статистичних спостережень. 

З надходженням нових даних моделі підлягають коригуванню, яке 

здійснюється як побудова моделі з урахуванням попереднього досві-

ду.  

Це означає, що для кожного підприємства має бути своя регре-

сійна модель доходу. Термін дії такої моделі — до надходження но-

вих даних, після чого її замінюють новою моделлю, яка враховує ці 

дані. Використання моделі за межами наявних даних дає ймовірні 

значення доходу. Отже, прогнозування доходів із застосуванням еко-

нометричних моделей являє собою перманентний комплексний про-

цес, який поєднує у собі побудову моделей та їх використання для 

прогнозних розрахунків. У відповідності з цим до процедури прогно-

зування входять:  

– визначення загальної структури економетричної моделі;  

– попередній аналіз причинних зв'язків доходів з економічними 

чинниками;  

– формування масиву статистичної інформації;  

– знаходження регресійних залежностей (побудова регресійних 

моделей);  

– оцінка адекватності моделей, їх економічна інтерпретація 

і практичне використання. 

Другий метод базується на досягненні наміченої вищим рівнем 

менеджменту мети щодо заданого доходу при планових витратах або 

при беззбитковому рівні роботи. Якщо перший метод застосовується 

тоді, коли підприємство функціонує вже кілька років і накопичено 

достатній обсяг фінансової інформації, то другий використовується 

тоді, коли підприємство утворене нещодавно і тому не має інформації 

за попередні роки. У цьому випадку процес прогнозування почина-

ється з прогнозів обсягу реалізації, після чого прогнозують суми при-

бутків і збитків, рух готівки і балансові звіти. Визначення майбутньо-

го обсягу виробництва й реалізації продукції є вхідною величиною і 

необхідним елементом встановлення взаємозв'язку між можливостя-

ми розвитку підприємства, потребами в інвестиціях і фінансових ре-

сурсах. Зазначимо, що від точності розрахунків на цьому етапі багато 

в чому залежить реалістичність усього процесу прогнозування. 



Реалізація будь-якого стратегічного прогнозу потребує насампе-

ред ефективного фінансування, що передбачає як мобілізацію внут-

рішніх фінансових можливостей, так і залучення зовнішніх ресурсів. 

При цьому загальна економічна стратегія розвитку підприємства уз-

годжується із фінансовою стратегією. Усі основні стратегічні напря-

мки — інноваційний, маркетинговий, організаційний, збутовий — 

формуються з урахуванням конкретних фінансових можливостей і 

фінансових перспектив.  

Отже, основу перспективного фінансового планування стано-

вить прогнозування, яке є втіленням стратегії на ринку. Фінансове 

прогнозування полягає у вивченні можливого фінансового стану на 

перспективу. На відміну від планування, прогнозування передбачає 

розробку альтернативних фінансових показників та параметрів, вико-

ристання яких відповідно до тенденцій зміни ситуації на ринку дає 

змогу визначити один із варіантів розвитку фінансового стану. 

Результатом перспективного фінансового планування є розробка 

трьох основних документів: 

– прогноз звіту про прибутки та збитки; 

– прогноз руху грошових коштів; 

– прогноз балансу активів та пасивів. 

Успіх фінансового планування гарантується, коли фінансові 

стратегічні цілі відповідають реальним економічним та фінансовим 

можливостям, коли чітко централізовано фінансове керівництво, а 

його методи є гнучкими та адекватними змінам фінансово-

економічної ситуації. 

 

Про засоби прогнозування Excel 

Якщо є можливість періодично спостерігати значення деякої ве-

личини, нас може цікавити, якого значення ця величина набуде в 

наступний момент часу. Наприклад, знаючи щоденний курс долара, 

як передбачити, яке значення цей курс матиме завтра? 

У Excel є декілька інструментів для прогнозування, в основі яких 

застосовуються різні математичні моделі: 

 ковзаюче середнє (як прогноз приймається середнє значення 

спостережуваної величини в декількох останніх вимірах) може 

бути вичислене за допомогою функції з ім'ям СРЗНАЧ або 

надбудови Ковзаюче середнє; 



 лінійний прогноз (до набутих значень величини наближається 

пряма лінія, на підставі якої і розраховується прогноз) вико-

нується за допомогою функції з ім'ям ТЕНДЕНЦІЯ або надбу-

дови Регресія; 

 нелінійний прогноз (приймається, що значення величини 

змінюється нелінійно) може бути отриманий за допомогою 

функції з ім'ям ЗРОСТАННЯ; 

 експоненціальне згладжування (набуває усередненого значення 

спостережень, в яке значення останніх спостережень входять з 

великою вагою в порівнянні з вагою старих спостережень) ви-

конується за допомогою надбудови Експоненціальне зглад-

жування.  

Метод експоненціального згладжування 

Передбачається, що спостереження деякої величини X, проводять-

ся через рівні проміжки часу. Результат спостереження позначимо 

X(t), де - t номер спостереження. Прогноз P(t+1) для наступного мо-

менту часу розраховується по формулі: 

P(t+1) = P(t) + a*(X(t) - P(t)) (1) 

де a - константа згладжування, вибирається зазвичай від 0,2 до 0,3. 

Великі значення константи згладжування прискорюють відгук про-

гнозу на стрибок спостережуваного процесу, але можуть привести до 

непередбачуваних викидів. 

Перший раз після початку спостережень, маючи в розпорядженні 

лише один результат спостережень X(1), коли прогнозу P(1) немає і 

формулою (1) скористатися ще неможливо, як прогноз P(2) слід узяти 

X(1). 

Формула (1) легко може бути переписана в іншому виді: P(1 - 

a)*P(t) + a*X(t). Тепер видно, що при збільшенні константи зглад-

жування в прогнозі доля останнього спостереження збільшується, а 

доля попередніх спостережень убуває.  

ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Уявіть, що Ви керуєте агентством по прокату автомобілів. У міру 

наближення зими Ви помічаєте збільшення кількості заявок клієнтів 



на транспорт, забезпечений багажником для перевезення лиж. Через 

декілька днів після початку проведення дослідження у Вашій місце-

вості випало дуже багато сніги і, як слід було чекати, кількість ви-

щезгаданих заявок різко зросла. Отже, використовуючи результати 

виконаних на сьогодні спостережень (в даному випадку спостере-

ження - це кількість заявок за день) нам треба дізнатися, скільки ав-

томобілів, обладнаних багажником для лиж, необхідно підготувати, 

щоб повністю задовольнити попит в завтрашній день. Скористайтеся 

Excel для виконання необхідних розрахунків. 

1. Запустите Excel і клацніть на кнопці Зберегти. 

2. З допомога кнопки Створити теку у вікні, що з'явилося, Збере-

ження документу створіть на диску d свою робочу теку і збере-

жете в ній файл Книга1 під ім'ям Прогноз.xls.  

3. Встановите в усій таблиці шрифт Times New Roman розміром 

12. 

4. Введіть в діапазоні А1:А11 заголовок і дані спостережень, ке-

руючись мал. 1.  

5. Введіть в осередку B1 заголовок Прогноз. 

6. Розкрійте пункт меню Сервіс. Якщо в тому, що випало підміню 

немає команди Аналіз даних, то виконаєте команду Сервіс, 

Надбудови. У вікні Надбудови (мал. 2), що з'явилося, в списку 

надбудов встановите прапорець зліва від рядка Analysis ToolPak 

- VBA (функції VBA для роботи пакету аналізу) і клацніть на 

кнопці ОК. 

 

Мал. 1. Прогноз по методу експоненціального зглад-

жування (константа сглаживанияравна 0,2) 



 

Мал. 2. Установка пакету Аналіз даних 

7. Виконаєте команду Сервіс, Аналіз даних. З'явиться вікно Аналіз 

даних (мал. 3). Перегорніть список інструментів аналізу і звер-

нете увагу на те, що їх досить багато. 

8. У списку інструментів аналізу виберіть рядок Експоненціальне 

згладжування і клацніть на кнопці ОК. З'явиться вікно Експо-

ненціальне згладжування (мал. 4), яке слід заповнити. 

9. Встановите курсор в полі Вхідний інтервал. Виділите інтервал 

вхідних даних A1 : A12. У полі Вхідний інтервал з'явиться рядок 

$A$1:$A$12. 

 

Мал. 3. Вибір інструменту аналізу 



10. Проведіть розрахунок при значенні константи згладжуван-

ня a, рівному 0,2. Для цього введіть в поле Чинник загасання 

значення, равное1 - а, яке в даному випадку дорівнює 0,8. 

11. Встановите прапорець в полі Мітки, що означає, що пер-

ший осередок вхідного інтервалу є заголовком. 

 

Мал. 4. Заповнення вікна Експоненціальне згладжування 

12. Встановите курсор в полі Вихідний інтервал. Виділите 

осередок B2 - перший осередок вихідного інтервалу. У полі 

Вихідний інтервал з'явиться рядок $B$2. 

13. Встановите прапорець в полі Виведення графіка і клацніть 

на кнопці ОК. На робочому листі (см. рис. 1) буде виведений 

прогноз і діаграма, що дозволяє порівняти прогноз з фактични-

ми даними. 

14. Встановите в діапазоні осередків B3 : B12 числовий фор-

мат з двома розрядами дробової частини. 

15. Проаналізуйте отримані результати. У осередку A11 запи-

сана кількість заявок, зроблених за десятий день спостережень.У 

осередку B11 записаний прогноз на десятий день, отриманий 

згладжуванням на підставі даних попередніх дев'яти днів спо-

стережень. У осередку B12 записаний прогноз кількості заявок, 

що очікуються, в наступний день. А скільки їх буде зроблено 

насправді, стане відомо тільки в наступний день. Запис в осе-

редку B2 означає недолік даних. 



Порівнюючи графік фактичних даних з графіком прогнозу, 

можна зробити висновок про те, що прогноз, отриманий зглад-

жуванням, реагує на стрибок фактичної функції, але повільніше, 

ніж цього б хотілося. Реакція буде швидшою, якщо зменшити 

значення чинника загасання. 

 

Мал. 5. Попередження Excel про майбутній перезапис да-

них 

16. Повторите отримання прогнозу, замінивши значення 0,2 

констант згладжування найбільшим рекомендованим значенням 

0,3. Вікно (мал. 5), що з'явилося, з пропозицією перезаписати 

дані закрийте клацанням на кнопці ОК. 

17. Робочий лист Вашої таблиці повинен відповідати зобра-

женню на мал. 6. Можна помітити, що тепер прогноз швидше 

відстежує стрибок фактичної функції. 

 

Мал. 6. Прогноз по методу експоненціального зглад-

жування (константа згладжування дорівнює 0,3) 

18. Знову повторите отримання прогнозу, замінивши значення 

0,3 констант згладжування на 0,1. Аналізуючи робочий лист 

(мал. 7) Ви переконаєтеся, що в останньому випадку якість про-

гнозу помітно зросла, а стійкість прогнозу збереглася. 



 

Мал. 7. Прогноз по методу експоненціального зглад-

жування (константа згладжування дорівнює 0,9) 

 

Мал. 8. Звернення до довідки 

Виконуючи завдання, Ви, звичайно, звернули увагу на те, па-

кет Аналіз даних містить довгий список інструментів аналізу. 

Опис цих інструментів можна знайти в довідковій системі Excel. 

19. Для звернення до довідки натисніть клавішу F1. Якщо ви-

користання Помічника не передбачене, то на вкладці майстра 

відповідей (мал. 8) в полі Виберіть дію введіть назву інструмен-

ту аналізу, наприклад Експоненціальне згладжування і клацніть 

на кнопці Знайти. Якщо Помічник використовується, то введіть 

своє питання в аналогічному вікні Помічника. Потім клацніть на 

кнопці Знайти. У списку розділів, пов'язаних з інструментом 

аналізу, що цікавить Вас, що з'явився, виберіть потрібний Вам 

розділ, і відповідна довідка Excel буде виведена на екран (мал. 

9). 



 

Мал. 9. Приклад виведення довідки по інструменту 

аналізу Експоненціальне згладжування 

 Питання для контролю 

1. Які методи застосовують для отримання прогнозу? 

2. Яка математична модель прогнозування прийнята в методі ко-

взаючого середнього? 

3. Яка математична модель прогнозування використовується при 

лінійному прогнозі? 

4. Яка ідея лежить в основі методу експоненціального згладжуван-

ня? 

5. Як впливає величина константи згладжування на швидкість 

відгуку прогнозу на стрибок спостережуваної функції? 

6. Як для команди меню Сервіс встановлюється команда Аналіз 

даних? 

7. Як знайти опис інструменту аналізу за допомогою довідкової 

системи Excel? 

 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 

―Інформаційні системи масового обслуговування на основі 

WEB-технологій (WMIS) та їх використання  на підприємствах‖ 

Мета роботи: знайомство з інформаційними системами масово-

го  обслуговування на основі Web-технологій та їх використання в 

міжнародній економіці. “Знайомство з системами Інтернет-

трейдингу та їх використання для інвестиційної діяльності на підп-

риємствах ” 

Порядок дій: 

1) зареєструватись на навчальному сайті  системи Інтернет 

трейдингу (віртуальної біржі) (адреса: portfolio.rbc.ru); 

Примітка: адреса вводиться без WWW!!! 

2) сформувати власний інвестиційний портфель (мінімальна 

кількість видів фондовиих інструментів  - акцій та держпаперів   – 8  

10 штук); 

3) відстежувати протягом 1-2  тижнів стан інвестиційного порт-

фелю та в разі потреби оновлювати зміст портфелю, намагатись до-

сягти максимальної прибутковості . 

     За результатами виконання цієї частини лабораторної роботи 

необхідно підготувати та захистити звіт, що повинен містити: 

- титульний аркуш; 

- наступну інформацію: 

    а)  назва загальної теми; 

б) мета роботи; 

в) графічний матеріал: 

1) стан власного інвестиційного портфеля, його історію та  

баланс через 2-3 тижні після створення (на момент його за-

криття)(рис.3,10 та 11 інструкції); 

2) графіки динаміки зміни ціни акцій (графіки технічного 

аналіза), що входять до інвестиційного портфеля на момент 

закриття (рис.5 інструкції – бажано, але не обов’язково); 

            г) висновки (початкова вартість портфеля, кінцева вартість 

портфеля, прибутковість (збитковість) абсолютна та відносна). 
 

Спрощена інструкція по роботі з системою Інтернет-

трейдингу РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

1) Реєстрація в системі. 

1.1. Для того, щоб ввійти в систему,  слід викликати БРАУЗЕР, 

ввести наступну адресу (без WWW!!!): 



http://portfolio.rbc.ru/ 

та натиснути OK. В результаті таких дій на екрані з’явиться анке-

та для індивідуальної реєстрації в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛ-

ТИНГ (рис.1). При реєстрації слід ввести відповідну інформацію з 

урахуванням наведених обмежень (у вікно Название портфеля  

необхідно ввести назву портфеля за таким форматом: власне 

прізвище латинськими літерами_номер групи). Зокрема, необ-

хідно ввести наступну інформацію: 

а) валюту підсумку в таблиці власного інвестиційного портфеля; 

б) початковий капітал (не менш $10000, але не більш $1000000); 

в) колір відображення котирувань, що змінюються (це підвищує 

наочність таблиць);  

г) розмір комісійних виплат, що покладаються біржі при здійс-

ненні угоди купівлі-продажу; 

д) число знаків після коми в числових значеннях котирувань, ін-

дексів. 

      На закінчення слід у лівій нижній частині натиснути кнопку 

Создать портфель. Підтвердженням успішної реєстрації власного 

інвестиційного портфелю стане поява на екрані сторінки, наведеної 

на рис. 2. Для продовження роботи слід натиснути на гіперпосилання 

Сюда в лівій верхній частині екрана. 

 
Рис. 1. Анкета для реєстрації нового користувача в системі РО-

СБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

http://portfolio.rbc.ru/


 
Рис. 2. Сторінка підтвердження реєстрації власного інве-

стиційного портфелю в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

 

1.2.Вартість багатьох акцій російських підприємств складає де-

сяті і соті частки долара, слід вибирати точність відображення з ура-

хуванням цього. З іншого боку, перевантажена малозначними десят-

ковими знаками таблиця погано читається.  

На практиці біржові гравці створюють кілька портфелів різного 

призначення: наприклад, високоприбутковий ризиковий і, навпроти 

надійний і ліквідний, але і малоприбутковий. Додати ще один порт-

фель можна вже після реєстрації, вибравши кнопку "створити" у ме-

ню навігації системи.  

1.3. Перейти до іншого портфелю можно, вибравши його назву в 

списку, що випадає, праворуч угорі сторінки і клацнувши по кнопці 

"на головну" - на сторінку власного портфеля з таблицею внесених у 

нього акцій чи облігацій. Аналогічно слід чинити, коли необхідно 

повернутися до перегляду інструментів портфеля зі сторінок 

настроювання, установки сигналів і ін. 

1.4. Якщо який-небудь портфель стає не потрібним (наприклад, 

такий, що перетворився в безнадійно збитковий) - видаліть його ра-

зом із усіма цінними паперами, зайшовши на відповідну сторінку при 

виборі кнопки "видалити" меню навігації системи.  



2) Купівля акцій 

Після створення портфелю можна приступити до придбання 

цінних паперів. Для цього у вікні стану портфеля, що з’явиться після 

виконання дій, описаних в пункті 1.1 (рис.3), натиснути у верхній ча-

стині на кнопку Покупка. 

Відкриється окреме невелике вікно, у якому необхідно вибрати 

умови покупки (рис. 4). Можно придбати акції підприємств на біржах 

РТС і МФБ і державні папери на ММВБ. Крім того, натиснувши на 

кнопку "індекси" у меню навігації, можно додати у свій портфель 

біржові індекси - це допоможе вам орієнтуватися в ринковій обста-

новці. Для покупки цінного папера (корпоративних паперів чи держ-

облігацій) необхідно: а) вибрати її з відповідного списку, що випадає, 

(уведіть перші три букви назви компанії російською мовою чи тікера 

компанії англійською мовою для швидкого пошуку); б) указати кіль-

кість паперів, що купуються, і клацнути по кнопці Купить. 

 
а) без сигналів Alerts! 



            
б) з сигналами Alerts! 

Рис.3. Вікно стану портфеля в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛ-

ТИНГ 

            
Рис. 4. Вікно купівлі акцій в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛ-

ТИНГ 

Система повідомить вам загальну суму угоди і ціну придбання 

вами активу і запропонує підтвердити її. Якщо загальна сума угоди 

перевищує кількість наявних на поточний момент вільних засобів, 



система запропонує збільшити розмір стартового капіталу (на 

сторінці "Настроювання"). Після підтвердження цінний папір буде 

додано у ваш портфель, і можна відразу приступити до покупки 

наступного папера.   

У системі Портфель прийнято ряд умовностей:  

1) акції вважаються завжди доступними на ринку (як для покуп-

ки, так і для продажу); 

2) угоди відбуваються миттєво; 

3) відсутня черга заявок; 

4) при перевищенні розміру готівки вам пропонуються змінити 

розмір стартового чи капіталу відмовитися від покупки. 

Для того, щоб прийняти рішення щодо закупівлі акцій конкрет-

ного емітента, cлід скористатись графіками технічного аналізу 

(рис.5). Викликати їх можна шляхом активізації у верхній частині по-

силання Теханализ.   

       
Рис.5. Графік технічного аналізу в системі РОСБИЗНЕСКОН-

САЛТИНГ 

 

3) Відслідковування стану портфеля 

Інформація про всі папери в портфелі зведена в таблицю, де мо-

жуть відбиватися різні параметри: ціна покупки і продажу, прибут-

ковість даного інструмента у відсотках і абсолютному вираженні, 

кількість паперів і ін при цьому можна видалити непотрібні в даний 

момент стовпці таблиці і додати необхідні, позначивши їх у заголов-



ку таблиці й у списку під нею відповідно, і клацнувши по кнопках 

Добавить/убрать колонку під таблицею з інструментами портфеля 

(рис.3). 

Натискання кнопки Колонки по умолчанию приведене до того, 

що склад стовпців таблиці прийме вихідний вид, як при першому 

вході у портфель. Новини по корпоративному емітенту, чиї цінні па-

пери знаходяться у портфелі, можна подивитися, натиснувши на зе-

лену піктограму  (рис.6). Праворуч під таблицею з інструментами 

портфеля знаходиться механізм перемикання валют. З його допомо-

гою можна установити долар США чи російський рубль як валюту 

портфеля – тоді всі грошові поля таблиці будуть представлені тільки 

в одній з валют. При виборі режиму Стандарт грошові поля таблиці 

будуть представлені в тій валюті, у якій інструменти котируються на 

біржі.  

          
Рис.6. Вікно корпоративних новин по конкретному екмітенту в 

системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

4) Установлення сигналів Alerts! 

Для того, щоб не пропустити важливі зміни на ринку, слід 

настроїти автоматичні повідомлення про зазначені події (Alerts!) 

(рис.7):  

1) зміни сумарної вартості портфеля; 

2)  зміни ціни й обсягу угод понад задане процентне чи абсолют-

не значення; 

3)  досягненні конкретним цінним папером визначеної ціни. 



Для установки сигналів слід клацнути по посиланню Alerts! і 

ввести у поля форми необхідні граничні значення. При досягненні 

котируванням у ході торгів заданого параметра, навпроти тікера 

відповідного цінного папера в таблиці портфеля з'явиться сигнал-

піктограма , а також над таблицею з'явиться новий рядок "Alerts!" 

с бігучим по цьому тікером, по якому зафіксований сигнал (у дужках 

- найменування портфеля, у який включена даний цінний папір). 

Сигнал зникне при зміні користувачем установок Alerts! по цьому 

цінному папері чи в момент повторного перетинання котируванням 

установленого стоп-сигналу. 

       
Рис.7. Настроювання сигналів Alerts! в системі РОСБИЗНЕ-

СКОНСАЛТИНГ 
Користувач також може установити сигнали і на інструменти, 

що не входять в портфель. Для цього в нижній частині сторінки 

Alerts! необхідно додати зі списку цікавлячий користувача цінний 

папір і установити необхідні граничні значення. 

Сигнал Alerts! з'явиться на головній сторінці портфеля, над таб-

лицею, у новому рядку, що біжить, з тікером. Для видалення зі спис-

ку Alerts!- інструментів, що не входять у портфель, необхідно натис-

нути на піктограму Удалить праворуч у рядку з потрібним інстру-

ментом (рис.8.). 



 
Рис.8. Вікно з повідомленням про успішність настроювання сиг-

налів Alerts! в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

 

5) Продаж акцій 

При відстежуванні динаміки ринку вчасно спрацювали установ-

лені вами сигнали, і один з інструментів досяг піка своєї прибутко-

вості. Слід перейти до продажу акцій. Для цього необхідно клацнути 

по посиланню Продажа. Після цього відкриється вікно з таблицею 

найменувань усіх паперів вашого портфеля й основною інформацією 

щодо кожного папера (рис.9.). У лівому стовпчику слід вказати, який 

з паперів ви хотіли б продати, а в крайньому правому - ввести кіль-

кість акцій для продажу. Після цього слід натиснутина кнопці Про-

дать для підтвердження намірів щодо прожажу.  

Якщо ви намагаєтеся продати більше акцій, чим є у вас у порт-

фелі, система запропонує продати їхній пакет цілком, і коректно 

установить необхідне число в заявці на продаж.  

 

 



 
Рис.9. Вікно продажу акцій в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛ-

ТИНГ 

 

6) Перегляд балансу і історії угод 

Клацнувши по посиланню История, можно побачити хроно-

логічний список усіх зроблених вами операцій щодо купівлі/продажу 

цінних паперів, розбитий на сторінки по 20 операцій на кожній. Весь 

список можна відсортувати по зростанню чи убуванню даних у кож-

ному із стовпчиків (рис.10). 



 
Рис.10. Вікно История в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

Активізація посилання Баланс приведе до появи сторінки із су-

марними показниками результатів діяльності в двох валютах 

(рис.11): спочатку показано загальний баланс обраного портфеля, а 

нижче дається розшифровка окремо по корпоративних паперах і по 

держоблігаціях. 

           
Рис.11. Вікно Баланс в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 



Сумма инвестиций - загальна сума коштів, які початково інве-

стовані в покупку цінних паперів, що знаходяться в даний момент у 

поточному портфелі цінних паперів; 

Комиссия - загальна сума комісійних зборів, сплачена по угодах 

з цінними паперами, що знаходяться в даний момент у поточному 

портфелі. 

Доходность - загальна прибутковість (у %) по портфелю обра-

ному типу паперів до сьогоднішнього дня. 

Прибыль- кошти, що є різницею між сумою коштів від продажу 

активів за сьогоднішніми цінами і сумою коштів, витрачених на по-

купку цих активів, сумою комісійних виплат. 

Рыночная стоимость ценных бумаг - сума коштів, яку можна 

було б одержати у випадку продажу активів за сьогоднішніми 

цінами. 

Наличные средства - сума, на яку стартовий капітал і зафіксо-

ваний прибуток перевищують суму івестованих коштів і зафіксовані 

збитки. 

8) Налагодження портфеля 

Змінити зазначені при реєстрації параметри портфеля, а також 

склад стовпців таблиці "за замовчуванням" можна, клацнувши по по-

силанню Настройки.   

9) Зауваження щодо пароля 

Хоча в даному випадку мова йде тільки про тренінг, варто відра-

зу ж запам'ятати прості правила складання і використання паролів:  

1) пароль не повинен бути занадто короткими (6 знаків - 

мінімум);  

2) не рекомендується використовувати очевидні паролі - повтор 

логіна, реальні імена і прізвища, дату свого народження і ін., а так 

само сполучення типу "111111" і "QWERTY";  

3) не записуйте логіни і паролі на папірці, приклеєному до си-

стемного блоку чи монітору;  

4) не повідомляйте свій пароль стороннім і не диктуйте його при 

відвідувачах.  

(Ідеальний пароль у реальній фінансовій системі – наприклад, 

Qn4kIGp65Ts, причому записувати його не слід, а краще завчити 

напам'ять. Прописні і рядкові, а так само російські і латинські букви 

в паролях вважаються різними. У паролях допускаються тільки сим-

воли латинського алфавіту і цифри).  
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