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ВСТУП 

Предметом дисципліни "комп’ютерні технології у фармації" є вивчення 

моделювання процесів у фармації, та отримання числових оцінок для пошуку 

правильних рішень з використанням засобів сучасних комп’ютерних 

технологій. 

Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами необхідними 

теоретичними знаннями та практичними навичками з використання 

комп'ютерних технологій у фармації. 

Завдання вивчення дисципліни: надати необхідні знання студентам з 

використання засобів сучасних комп’ютерних технологій у професійній 

діяльності провізора. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 базові застосування комп’ютерних технологій у фармації; 

 основи роботи з електронними таблицями; 

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

 підготувати документ та провести необхідні розрахунки з 

використанням сучасних електронних таблиць; 

 вирішувати задачі на оптимізацію за допомогою електронних 

таблиць; 

 фільтрувати дані, що зберігаються, виконувати аналіз даних, які 

зберігаються;.  

 знаходити потрібні медичні товари;  

 працювати з документами  “роздрібні чек”, “роздрібні чек 

повернення”; 

 працювати з обліком товарних запасів та журналом документів. 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною 

системою відповідно до вимог болонського процесу. 

Для того, щоб визначити, чи відповідає ваш рівень знань необхідному, 

пропонуємо вирішити тестові завдання для вихідного рівня знань 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1 Після копіювання формули "(A1+B1)*$C$1" з комірки В5 до комірки С8, вона 
адаптується у С8 на: 

а) (В4+С4)*$C$1 
б) (В4+С4)*$D$4 
в) (A1+D1)*$D$4 
г) (A1+D1)*$C$1 
д) (A5+B5)*D5 
2 Для розв’язання задач оптимізації в Excel використовується інструмент 
а) Підбір параметра 
б) Пошук рішення 
в) Таблиця підстановки 
г) Сценарії 
д) Всі відповіді вірні 
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3 Якою вкладкою слід скористатися, щоб відобразити відразу всі Примітки на листі? 

 

а) Вставка (1) 
б) Розмітка сторінки (2) 
в) Рецензування (3) 
г) Вид (4) 
д) Всі відповіді вірні 
4 Яким значком на вкладці Головна на стрічці слід скористатися, щоб текст у комірці A1 

розташувати по центру діапазону A1:E1? 

 

а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
д) Всі відповіді вірні 
5 Якою вкладкою слід скористатися, щоб у верхній колонтитул вставити Ім’я листа 

 

а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
д) Всі відповіді вірні 
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6 Яким значком на вкладці Головна на стрічці слід скористатися, щоб групу комірок 
заповнити арифметичною прогресією з кроком 1? 

 

а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
д) Всі відповіді вірні 
7 У Комірці G16 введено знак «=». Яким значком слід скористатися, щоб вставити 

нещодавно використану функцію СУММ? 

 

а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
д) Всі відповіді вірні 
8 В даній таблиці увімкнений фільтр. За Якими стовпчиками відфільтрована ця 

таблиця?(оберіть ДЕКІЛЬКА вірних відповідей) 

 

а) 1 
б) 2 
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в) 3 
г) 4 
д) Всі відповіді вірні 
9 Яку команду потрібно обрати в параметрах автозаміни, щоб усі комірки, починаючи з 

А1, були заповнені датою 01.09.2011? 

 

а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
д) Всі відповіді вірні 
10 Необхідно змінити послідовність сортування – по-перше Найменування, потім «Брак, 

шт» і потім Виробник. Оберіть вірну послідовність дій для розв’язання цієї задачі 

 

а) Виділити рядок Виробник і натиснути кнопку 1 
б) Виділити рядок Виробник і натиснути кнопку 2 
в) Виділити рядок Виробник і натиснути кнопку 3 
г) Виділити рядок Брак і натиснути кнопку 3 
д) Всі відповіді вірні 
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11 Оберіть правильну відповідь для визначення вартості доставки в залежності від 
періоду відправлення (дані у Стовпчику B). Вартість доставки вказана в таблиці 
F1:H5. 

 
а) Це зробити неможливо, тому що функції ВПР і ГПР працюють лише при точному 

співпадінні значень 
б) =ВПР(B2;$G$2:$H$5;2;1) 
в) =ВПР(B2;$G$2:$H$5;2;0) 
г) =ГПР(B2;$G$2:$H$5;2;1) 
д) Всі відповіді вірні 

12 У звіті відсутні підсумкові значення як по рядкам, так і по стовпчикам. Оберіть 
команду для їх відображення 

 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
д) Всі відповіді вірні 
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13 Выберите правильно заданные параметры в окне Промежуточные итоги, чтобы 
получить ответ на задачу – какова общая стоимость заказов у каждого покупателя. 

 
а) 

 
б) 
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в) 

 
г) 

 
д) Всі відповіді вірні 

14 Оберіть правильну формулу для розрахунку премії. Якщо вік співробітника не менше 
40 років, то премія – 55 тис р, якщо вік від 33 до 40 – 44 тис. р., а всі, хто молодші за 33 
роки отримують премію 25 тис. р. 

 
а) =ЕСЛИ(E2>=40;55000;E2>=33;44000;25000) 
б) =ЕСЛИ(E2>=40;55000;ЕСЛИ(E2<=33;44000;25000)) 
в) =ЕСЛИ(E2>=40;55000;ЕСЛИ(E2<=33;25000;44000)) 
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г) =ЕСЛИ(E2>=40;55000;ИЛИ(E2<=33;44000;25000)) 
д) Всі відповіді вірні 

15 Підрахувати кількість чаю на 1-му складі 

 
а) =СУММЕСЛИМН(E2:E18;D2:D18;1;B2:B18;"чай") 
б) =СУММЕСЛИМН(B2:B18;"*чай*";D2:D18;1;E2:E18) 
в) =СУММЕСЛИМН(E2:E18;D2:D18;1;B2:B18; "*чай*") 
г) =СУММЕСЛИМН(D2:D18;E2:E18;1;B2:B18;"*чай*") 
д) Всі відповіді вірні 
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РОЗДІЛ І 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ У ФАРМАЦІЇ 

1 Розв’язання багатокомпонентних сумішей 

До групи задач про суміші відносять задачі про визначення найбільш 

економічного набору з певних інгредієнтів (харчових продуктів, хімічних 

речовин, біодобавок і ін.), що забезпечують отримання суміші із заданими 

властивостями (обмеження на фізичний або хімічний склад суміші і на 

наявність певних матеріалів). Іншими словами, отримані суміші повинні мати 

у своєму складі різних компонентів у певній кількості, а самі компоненти є 

складовими частинами вихідних матеріалів. 

Приклад. Для реабілітації пацієнтів у санаторії в їх щоденний раціон 

необхідно включити не менш 33-х одиниць речовини , 23-х одиниць речовини 

і 12-ти одиниць речовини . При цьому використовують 3 види суміші. Дані 

про склад речовин і собівартість одиниці кожної суміші показані у Таблиця 1 

Таблиця 1 

 A  (ум. од.) B  (ум. од.) C  (ум. од .) 
Собівартість 

(грн.) 

Суміш I 4 3 1 20 

Суміш II 3 2 1 20 

Суміш III 2 1 2 10 

Необхідно скласти найбільш дешевий раціон, при якому кожен пацієнт 

отримав би необхідну кількість біоактивних речовин A, B і C. 

Побудова математичної моделі задачі. Нехай x1, x2, x3 — кількість 

сумішей I, II, III видів, що включаються до раціону (xi≥0, i=1, 2, 3). Тоді: 

 















.122

,2323

,33234

321

321

321

ххх

ххх

ххх

 (1) 

При цьому лінійна функція (вартість раціону): 

 

1 2 320 20 10 minf x x x     (2) 

Розв’яжемо задачу за допомогою Microsoft Excel. 

Для цього у Microsoft Excel застосовується надбудова Пошук рішення. 

Пошук рішення є доповненням до Excel, тому може не входити до 

стандартного варіанту інсталяції електронної таблиці.  

Для його інсталяції потрібно виконати наступні дії: 

Крок 1. У стрічці у меню Файл вибрати команду Параметры (Рис. 1); 

Крок 2. У вікні Параметры Excel обрати підпункт Надстройки; 
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Крок 3. Унизу вікна у списку обрати пункт Надстройки Excel та на 

натиснути на кнопку Перейти (Рис. 2); 

Крок 4. У вікні поставити гачечок Поиск решения і натиснути ОК (Рис. 

3) 

Після цього у стрічці на вкладці Данные в групі Анализ з’явиться 

команда Поиск решения 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 
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Розв’язання 

1. Починаючи з комірки А1 у листи Excel введемо наступну таблицю 

(Рис. 4) 

 
Рис. 4 

При цьому в діапазоні E2:E4 як результат розв’язання повинен бути 

з’явитися склад оптимальної суміші. 

У діапазоні B5:D5 будемо відраховувати кількість використаних 

речовин А, В, С. 

2. У комірці F5 розрахуємо її собівартість. 

Для цього встановимо курсор я комірку F5 і на вкладці Формулы у групі 

Библиотека функций обираємо підрозділ Математические, функція 

СУММПРОИЗВ (Сумма произведений) (Рис. 5) 

 
Рис. 5 
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У вікні Аргументы функции у якості масиву 1 введемо склад 

оптимальної суміші (діапазон комірок E2:E4), а якості масиву 2 собівартість 

(діапазон комірок F2:F4) (Рис. 6) 

 
Рис. 6 

 
Рис. 7 

3. Аналогічно за допомогою функції СУММПРОИЗВ обрахуємо 

кількість використаних речовин А, В, С. 

Спочатку розрахуємо кількість використаної речовини А у комірці В5. 

Для цього у вікні Аргументы функции у якості масиву 1 введемо масив норм 

використання речовини А (діапазон В2:В4), а у якості масиву 2 кількість 

виготовленої суміші, зробивши при цьому посилання на нього абсолютним 

(діапазон $Е$2:$Е$4) (Рис. 8) 
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Рис. 8 

Після цього за допомогою миші протягнемо формулу у комірці В5 для 

автоматичного розрахунку значень у комірках С5 та D5 (Рис. 9) 

 
Рис. 9 

4. Розрахуємо оптимальну суміш 

На вкладці Данные в групі Анализ обираємо команду Поиск решения 

(Рис. 10) 

 
Рис. 10 

У вікні Параметры поиска решения в якості цільової функції обираємо 

значення у комірці F5, яке потрібно мінімізувати.  

Змінювати будемо значення у комірках Е2:Е4. 

У якості обмежень за допомогою кнопки Добавить введемо обмеження 

по кількості використаних речовин (B5:D5>=B6:D6). 
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У списку  у якості методу розв’язання обираємо Поиск решения лин. 

задач симплекс-методом. Перевіримо при цьому, щоб обов’язково стояв 

гачечок Сделать переменные без ограничений неотрицательными. 

 
Рис. 11 

Після цього натискаємо кнопку Поиск решения 

У вікні Результаты поиска решения погоджуємося із розрахунком 

шляхом натискання ОК. 

 
Рис. 12 
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Відповідь: оптимально обрати суміш із 6,5 ум. од. суміші І та 3,5 ум. од. 

суміші ІІІ. Собівартість оптимальної суміші буде мінімальною і складе 165 

грн. (див. рис. 12) 

 Виконати самостійно 

Лабораторна робота № 1 

Вирішити завдання в Microsoft Excel 

Є n продуктів P1, P2, …, Pn, що містять m видів поживних речовин S1, 

S2, …, Sm. Нехай, aij, де i=1,2,…,n; j=1,2,…,m  - Кількість одиниць j-ї поживної 

речовини в одиниці i-го продукту; bj - Добова потреба (мінімальна норма) 

організму в j-й живильній речовині; Ci - Вартість одиниці i-го продукту. 

Потрібно вибрати такий добовий раціон харчування (тобто призначити 

кількість продуктів P1, P2, …, Pn, що входять до нього), щоб умови за 

поживними речовинами були виконані, а вартість раціону була мінімальною 

(варіанти завдань дані в Таблиця 2). 

Таблиця 2 

Варіант 

Види 

поживних 

речовин 

Кількість одиниць 

поживної речовини в 

одиниці продукту 

Мінімальна 

норма 

поживних 

речовин 

Собівартість одиниці 

продукції 

1P  2P  3P  4P  
1P

C  
2PC  

3PC  
4PC  

1 

1S  3 1 - - 9 

4 6 - - 2S  1 2 - - 8 

3S  1 6 - - 12 

2 

1S  1,2 1,4 0,8 - 1,6 

3 4 5 - 2S  80 280 240 - 200 

3S  5 5 100 - 10 

3 

1S  26,5 7,8 0 0 21 

14,4 16 12,8 10,5 2S  51 26 45,7 0 30 

3S  0 0 5 72,5 500 

4 

1S  1 5 - - 10 

2 3 - - 

2S  3 2 - - 12 

3S  2 4 - - 16 

4S  2 2 - - 10 

5S  1 0 - - 1 

5 

1S  0,18 0,24 1,2 - 12 

1 1,1 7,5 - 2S  10 8 200 - 100 

3S  15 1 1,5 - 450 
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2 Розв’язання задач про оптимальний план виробництва медикаментів 

К групи задач про виробництво відносять задачі, ціллю яких є підбір 

найбільш вигідної виробничої програми випуску одного або декількох видів 

ліків при використанні деякого числа обмежених джерел сировини. 

Приклад. Фармацевтичне підприємство з виробництва ліків виробляє 

три види ліків. Для їх виробництва в основному використовують три типу 

сировини. Питомі коефіцієнти використання сировини, а також трудовитрати 

на одиницю кожного виду ліків наведені у Таблиця 3. 

Таблиця 3 

 Сировина А Сировина В Сировина С 
Трудовитрати 

(у людино-днях) 

Ліки І 4 4 3 10 

Ліки II 2 0 2 7 

Ліки III 2 5 1 8 

Запаси сировини на складі обновлюються щомісяця і складають 70 ум. 

од. сировини А, 90  ум. од. сировини В , 45 ум. од. сировини С. Трудовитрати 

в місяць не повинні перевищувати 200 людино-днів. Чистий прибуток від 

реалізації однієї одиниці ліків складають відповідно 2000 грн., 1250 грн. и 1500 

грн. Знайти оптимальний асортимент продукції, що максимізує загальний 

прибуток за місяць. 

Побудова математичної моделі задачі. Нехай x1 , x2, x3 — щомісячний 

випуск ліків I, II, III відповідно (xi≥0, i=1, 2, 3). Тоді: 

 





















2008710
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,9024

,70224

321

321

321

321

ххх

ххх
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 (3) 

При цьому лінійна функція (вартість раціону): 

 

max150012502000 321  хххf  (4) 

Розв’яжемо задачу за допомогою Microsoft Excel. 

Для цього у Microsoft Excel застосовується надбудова «Пошук рішення». 

Розв’язання 

1. Починаючи з комірки А1 у листи Excel введемо наступну таблицю 

(Рис. 13). 
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Рис. 13 

При цьому в діапазоні F2:F4 як результат розв’язання повинен бути 

з’явитися оптимальне виробництво. 

У діапазоні B5:D5 будемо відраховувати кількість використаної 

сировини А, В, С, а у комірці Е5 – загальні трудовитрати 

2. У комірці F5 розрахуємо чистий прибуток від реалізації ліків. 

Зробимо це за допомогою функції СУММПРОИЗВ, по аналогії з 

лабораторною роботою № 1. 

Аналогічно також підрахуємо кількість використаної сировини і 

загальні трудовитрати (Рис. 14). 

 
Рис. 14 

3. Розрахуємо оптимальну суміш 

На вкладці Данные в групі Анализ обираємо команду Поиск решения 

У вікні Параметры поиска решения в якості цільової функції обираємо 

значення у комірці F5, яке потрібно максимізувати.  

Змінювати будемо значення у комірках F2:F4. 
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У якості обмежень за допомогою кнопки Добавить введемо обмеження 

по кількості використаних речовин (B5:E5<=B6:E6). 

У списку у якості методу розв’язання обираємо Поиск решения лин. 

задач симплекс-методом. Перевіримо при цьому, щоб обов’язково стояв 

гачечок Сделать переменные без ограничений неотрицательными. 

 
Рис. 15 

Після цього натискаємо кнопку Поиск решения. 

У вікні Результаты поиска решения просто погоджуємося із 

розрахунком шляхом натискання ОК. 

 
Рис. 16 

Хоча ми і отримали відповідь, розв’язання задачі не буде повним, 

оскільки не можна виробити дрібне число ліків. Тому додаємо ще одне 

обмеження по те, що кінцевий результат повинен бути у цілих числах. 
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Для цього знову звернемося до «Поиск решения» і додаємо таке 

обмеження (Рис. 17): 

 
Рис. 17 

Після цього перерахуємо оптимальній план виробництва ліків. 

 
Рис. 18 

Як бачимо, ми отримали майже той самий план виробництва, що і до 

цього, проте тепер план виробництва вже виражається у цілих числах (Рис. 18). 

Відповідь: Оптимальний план виробництва ліків – 9 ум. од. ліків І, 4 ум. 

од. ліків ІІ і 10 ум. од. Ліків ІІІ. Чистий прибуток при цьому буде 

максимальним і складе 38 000 грн. 

 Виконати самостійно 

Лабораторна робота № 2 

Розв’язати завдання в Microsoft Excel. 

Для виготовлення n видів продукції P1, P2, …, Pn фармацевтичне 

підприємство використовує m видів речовин S1, S2, … Sm . Запаси речовин 

кожного виду обмежені та складають b1, b2, …, bm . На виготовлення одиниці 

продукції j-го виду (j=1, 2, …, n) використовуються aij одиниць i-го ресурсу 

(i=1, 2, …, m). При реалізації одиниці j-ої продукції підприємство отримує Cj 

одиниць прибутку. Необхідно скласти такий план виробництва продукції, щоб 

при її реалізації отримати максимальний прибуток (варіанти завдань 

представлені у Таблиця 4). 
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Таблиця 4 

Варіант 
Види 

ресурсів 

Використання 

ресурсів на одиницю 

продукції 
Запаси 

ресурсів 

Прибуток від 

реалізації одиниці 

продукції 

1P  
2P  

3P  
1P

C  
2PC  

3PC  

1 

1S  2 1 1 25 

6 5 5 
2S  1 1 1 14 

3S  0 4 2 19 

4S  3 0 1 24 

2 

1S  2 5 - 300 

5 8 - 
2S  4 5 - 400 

3S  3 0 - 100 

4S  0 4 - 200 

3 

1S  2 5 - 20 

50 40 - 2S  8 5 - 40 

3S  5 6 - 30 

4 

1S  2 3 - 19 

7 5 - 
2S  2 1 - 13 

3S  0 3 - 15 

4S  3 0 - 18 

5 

1S  2 5 7 60 

32 13 61 2S  22 14 18 500 

3S  10 14 8 328 

3 Розв’язання транспортної задачі 

До групи задач про розподіл ресурсів відносять задачі, метою яких є 

організація доставки матеріалів від певної кількості джерел до певної кількості 

споживачів таким чином, щоб мінімальними були або затрати на цю доставку, 

або час, що йде на це перевезення та ін. У найпростішому вигляді це задача 

про перевезення (транспортна задача). 

Приклад. На складах мережі аптек є по 30 комплектів ліків. Відомо, що 

перевезення одного комплекту ліків зі складу 1 до 3-х різних аптек мережі 

коштує 1 грн., 3 грн., 5 грн. відповідно, а вартість перевезення зі складу 2 в ті 

ж самі аптеки — 2 грн., 5 грн., 4 грн. Необхідно доставити у кожну аптеку по 

20 комплектів ліків. Скласти план перевезення таким чином, щоб мінімізувати 

затрати на перевезення ліків.  

Побудова математичної моделі задачі. Нехай кількість комплектів ліків, 

що перевозяться зі складів С1, С2 до аптек А1, А2, А3 буде виглядати наступним 

чином: 



23 

Таблиця 5 

 До аптеки А1 До аптеки А2 До аптеки А3 
Усього 

відвантажено 

Зі складу 1C  x11 x12 x13 30 

Зі складу 
2C  x21 x22 x23 30 

Усього отримано 20 20 20 60 

Згідно з умовами задачі ( 0ijх ) xij — цілі числа, i=1,2; j=1,2,3. Задача 

зводиться до того, щоб знайти такі невід’ємні цілі розв’язання системи (5). 
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 (5) 

При цьому лінійна функція (вартість перевезення): 

 

min45253 232221131211  xxxхххf  (6) 

Розв’яжемо задачу за допомогою Microsoft Excel. 

Для цього у Microsoft Excel застосовується надбудова «Пошук рішення». 

Розв’язання 

До листу Microsoft Excel введемо наступні дві таблиці: 

При цьому в діапазоні B3:D4 як результат розв’язання повинна з’явитися 

кількість перевезених ліків зі складів до аптек. 

У діапазон B9:D10 введемо вартість перевезення ліків зі складів до 

аптек.  

У діапазоні Е3:Е5 будемо підраховувати кількість фактично отриманих 

відповідними аптеками ліків, а у діапазоні Е3:Е4 будемо підраховувати 

кількість фактично відвантажених відповідними складами ліків.  

У комірці В13 буде підрахована фактична вартість перевезення (Рис. 19). 

За допомогою функції СУММ відрахуємо фактично отримані аптеками 

та відвантажені складами ліки (Рис. 20). 

Підрахуємо фактичну вартість перевезення. Зробимо це можна за 

допомогою функції СУММПРОИЗВ (Рис. 21). 

Розв’яжемо задачу. На вкладці Данные в групі Анализ обираємо команду 

Поиск решения. 

У вікні Параметры поиска решения в якості цільової функції обираємо 

значення у комірці B13, яке потрібно мінімізувати.  

Змінювати будемо значення у комірках B3:D4. 
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Рис. 19 

 
Рис. 20 

 
Рис. 21 
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У якості обмежень за допомогою кнопки Добавить введемо обмеження 

по кількості отриманим лікам (B5:D5=B11:D11), відвантаженим лікам 

(Е3:Е4=Е9:Е10) та про цілі значення (B3:D4=целое). 

У списку у якості методу розв’язання обираємо Поиск решения лин. 

задач симплекс-методом. Перевіримо при цьому, щоб обов’язково стояв 

гачечок Сделать переменные без ограничений неотрицательными. 

 
Рис. 22 

Після цього натискаємо кнопку Поиск решения. 

У вікні Результаты поиска решения просто погоджуємося із 

розрахунком шляхом натискання ОК. 

 
Рис. 23 
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Відповідь: Зі складу С1 необхідно відвантажити до аптеки А1 10 од. 

ліків, до аптеки А2 – 20 од. ліків. Зі складу С2 необхідно відвантажити до 

аптеки А1 10 од. ліків, до аптеки А3 – 20 од. ліків. Вартість перевезення ліків 

при цьому буде мінімальною і складе 170 ум. од. (Рис. 23). 

 Виконати самостійно 

Лабораторна робота № 3 

Розв’язати завдання в Microsoft Excel. 

Деяка однорідна сировина для виробництва ліків, є у трьох 

постачальників А1, А2 і А3 у кількості а1, а2 і а3 тон відповідно, необхідно 

доставити її п’ятьом різним підприємствам В1, В2, В3, В4 і В5 у кількості b1, b2, 

b3, b4 і b5 тон. Вартість Cij перевезення 1-ї тони сировини від i-го постачальника 

j-му підприємству задана матрицею D. Скласти план перевезень, що має 

найменшу вартість і дозволяє доставити всі вантажі та повністю задовольнити 

потреби. 
Варіант 1   Варіант 2 

ia  jb    
ia  jb  

150 50 250 50 200   300 200 50 150 100 

100 2 10 8 8 5   250 5 3 15 1 10 

250 9 17 15 14 11   250 10 10 20 6 15 

350 10 20 15 20 13   300 13 10 22 8 7 

Варіант 3   Варіант 4 

ia  jb    
ia  jb  

200 50 200 50 100   350 200 100 50 50 

50 3 1 1 1 2   100 2 1 5 1 3 

200 5 3 3 3 6   350 4 3 7 5 5 

350 17 16 15 16 16   300 6 6 8 6 8 

Варіант 5 

ia  jb  

160 70 90 80 100 

150 8 20 7 11 16 

200 4 14 12 15 17 

150 15 22 11 12 19 
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РОЗДІЛ ІІ 

ВАРІАТИВНИЙ АНАЛІЗ У ФАРМАЦІЇ 

4 Графічне представлення даних 

4.1 Спарклайни 

Діаграми - це графічне представлення даних, що дозволяє швидко 

проаналізувати табличні дані: відобразити дані більш наглядним і зрозумілим 

способом для різних аудиторій, оцінити співвідношення декількох 

величин і т. д. 

Спарклайни - це діаграми, розміщені у комірці листа для наглядного 

відображення тенденцій змінення даних (Рис. 24). 

 
Рис. 24 

Для створення спарклайну необхідно: 

1. На вкладці Вставка у групі 

Спарклайны обрати один з 

трьох варіантів спарклайнів: 

График, Гистограмма або 

Выигрыш/проигрыш.  

2. У вікні Создание спарклайнов 

(Рис. 25) обрати Диапазон 

данных - значення за якими будується спарклайн і Диапазон 

расположения - комірка або діапазон комірок для розміщення 

спарклайну. 

 
Рис. 25 

3. ОК 
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Створений спарклайн можна редагувати - для цього виділіть комірку зі 

спарклайном і на вкладці Конструктор оберіть: 

 
Рис. 26 

 Изменить данные - можливість змінити як джерело, так і місце 

розташування спарклайну. 

 Тип спарклайну. 

 У групі Показать відображення максимальної, мінімальної, 

від’ємної, першої і останньої точки, а також Маркеры (для спарклайнів типу 

Лінія). 

 В групі Стиль обрати стиль оформлення спарклайну або задати 

власний: 

 Цвет спарклайна - вибір кольору і товщини лінії спарклайну. 

 Цвет маркера - інше оформлення маркеру для максимальної, 

мінімальної, від’ємної, першої і останньої точки, маркери (для 

спарклайну типу Лінія). 

 У групі Группировать обрати: 

 Ось - можливість задати параметри вертикальної і горизонтальної 

осі. 

 Очистить - видалення спарклайнів з комірки: Очистить 

выбранные спарклайны або Очистить выбранные группы 

спарклайнов. 

 Виконати самостійно 

Лабораторна робота № 4 

Відкрити файл ЛР 4 та виконати завдання на листі. 

4.2 Проектна діаграма Ганта 

Діаграма Ганта (графік Ганта) використовується для ілюстрації планів, 

графіків робіт по якомусь проекту. Є одним з методів планування проектів, 

оскільки наглядно та зручно відображає всю інформацію по строкам, 

критеріям, етапам, затримки и т. ін. 
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Рис. 27 

Етапи створення діаграми: 

1. ПІДГОТУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ - перелічити назви етапів, для 

кожного задати дату начала, тривалість, затримку, дату закінчення. Дані 

можуть бути введені вручну або розраховані за формулами. 

 
Рис. 28 
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2. ПОБУДОВА ДІАГРАМИ ДАТ ПОЧАТКУ: 

 Оберіть 2 ряди вихідних даних: Етап 

проекту і Початок. 

 На вкладці Вставка у групі Диаграммы 

обрати Вставить линейчатую диаграмму 

і тип Линейчатая с накоплением.  

3. ДОДАВАННЯ РЯДУ ТРИВАЛОСТІ: 

 Виділіть комірки ряду Тривалості, виконайте команду 

Копіювання. 

 Виділіть діаграму, виконайте команду Вставить. 

4. НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА ДИАГРАММЫ: 

Виділіть ряд Початку і задати колір заливки Нет заливки. 

Переверніть вертикальну ось - клацнути правою кнопкою миші по 

вертикальній осі, оберіть Формат оси. У групі Параметры оси поставити 

гачечок Обратный порядок категорий. 

Налаштувати горизонтальну ось часу - клацнути правою кнопкою миші 

по горизонтальній осі, обрати Формат оси. У групі Параметры оси задати 

параметри шкали часу: 

Минимум – дата початку реалізації 

проекту (у нашому прикладі це 10.05.2013) 

Максимум – дата закінчення реалізації 

проекту (у нашому прикладі це 30.08.2013) 

Основные деления – 7 (тобто сім днів 

тижня) 

Промежуточные деления - 1 (тобто 1 

день).  

Зверніть увагу, що після введення дати Excel автоматично переводить іх 

у числовий формат. 

 Виконати самостійно 

Лабораторна робота № 5 

Відкрити файл ЛР 5 та виконати завдання на листі. 

4.3 Діаграма порівнянь Торнадо 

Діаграма Торнадо (графік Торнадо) є візуальним способом 

представлення результатів попарного порівняння двох наборів даних. Часто 

використовується для кількісного аналізу ризиків із ціллю виявлення степеню 

впливу ризиків проекту на цілі проекту, в аналізе демографічних змін 

(демографічні піраміди) - відображення факторів, що впливають на зміни 

чисельності, структури й якості населення, а також статевовікової піраміда як 

аналіз вікової структури населення. 
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Свою назву ця діаграма отримала за зовнішню схожість на форму 

урагану Торнадо. 

 
Рис. 29 

Етапи створення діаграми: 

1. ПІДГОТОВКА ВИХІДНИХ ДАНИХ 

Щоб рознести дані по різні сторони вертикальної осі, необхідно один із 

порівнюваних наборів зробити від’ємним. 

Ввести в пусту комірку листа значення «-1», виконати команду 

Копировать. 

Виділити комірки одного набору, в контекстному меню обрати пункт 

Специальная вставка, поставити перемикач Значения і Умножить. 

Візуально прибрати мінуси в комірках - виділити комірки з від’ємними 

значеннями, у діалоговому вікні Формат ячеек на вкладці Число, обрати 

числовий формат (все форматы), в полі Тип ввести «0;0» і натиснути ОК. 
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Рис. 30 

2. ПОБУДОВА ДІАГРАМИ: 

Виділити таблицю з вихідними даними. 

На вкладці Вставка у групі Диаграммы обрати 

Вставить линейчатую диаграмму і тип Линейчатая 

с накоплением. 

3. НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО 

ВИГЛЯДУ ДІАГРАМИ: 

Вертикальну ось змістити вправо - клацнути правою кнопкою миші по 

горизонтальній осі, обрати Формат оси, у групі Параметры оси поставити 

перемикач Вертикальная ось пересекает в положення Максимальное значение 

по оси. 

Додати підписи даних - виділити діаграму, натиснути кнопку Элементы 

диаграммы і обрати Подписи данных, а потім В центре. 

 Виконати самостійно 

Лабораторна робота № 6 

Відкрити файл ЛР 6 та виконати завдання на листі. 

5 Варіативний аналіз «Що-якщо» і оптимізація 

При виконанні різних розрахунків в Excel виникає необхідність у 

проведенні сценарного аналізу, тобто змоделювати і порівняти між собою 

різні варіанти розвитку подій. У програмі це реалізується через Аналіз «Що-

Якщо», який включає у себе: 

 Таблиці даних 

 Сценарії. 

 Підбір параметру. 
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5.1 Використання таблиці даних для розвитку ситуації при двох 

змінних 

Таблиця даних дозволяє одночасно проаналізувати вплив 1-го чи 2-х 

параметрів на результат. 

Послідовність дій для аналізу ситуацій: 

1. Побудова вихідних даних для аналізу: 

Створити таблицю з вихідними даними процесу, що аналізується - 

наприклад, сума кредиту (комірка С3), строк (комірка С4) і річна відсоткова 

ставка (комірка С5). 

Написати формулу для розрахунку значень - наприклад, комірка В10. 

У комірці праворуч від формули ввести значення 1-го параметру, що 

варіюється - наприклад, строки погашення кредиту (комірки C10:G10). 

У комірці нижче від формули ввести значення 2-го параметру, що 

варіюється - наприклад, річні відсоткові ставки (комірки В11:В15). 

2. Виділити всю таблицю, починаючи з формули (комірки B10:G15). 

3. На вкладці Данные, у групі Работа с данными, з 

кнопки Анализ "что если", обрати команду Таблица 

данных. 

4. Ввести адресу комірки, що використовуються у 

формулі: 

Подставлять значение по столбцам в - у таблиці у 

стовпчиках знаходяться строки кредитування, тому виділяємо комірку С4, яка 

у формулі відповідає за цей параметр. 

Подставлять значения по строкам в - у таблиці в рядках знаходяться 

процентні ставки, тому виділяємо комірку С5, яка в формулі відповідає за цей 

параметр. 

 
Рис. 31 
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{=ТАБЛИЦА(С4;С5)} - формула комірок результатів, яка показує, що 

йде варіювання параметрів, які знаходяться у комірках С4 і С5, при чому саму 

формулу можна побачити у верхній лівій комірці цієї таблиці. 

Аналіз даних за допомогою таблиць підстановки є досить ефективним, 

однак він має декілька недоліків: 

Одночасно можна аналізувати розраховані дані тільки при зміні одного 

чи двох вихідних параметрів. 

Процес створення таблиці підстановки інтуїтивно не завжди зрозумілий. 

При використанні таблиць підстановки з двома змінюваними 

параметрами можна проаналізувати результати розрахунків, проведених 

тільки за однією формулою, а для інших формул потрібно створювати 

додаткові таблиці підстановки. 

 Виконати самостійно 

Лабораторна робота № 7 

Відкрити файл ЛР 7 та виконати завдання на листі. 

5.2 Оцінка розвитку ситуації та вибір оптимальної стратегії за 

допомогою Сценаріїв 

Сценарій дозволяє створювати різні моделі розрахунків в залежності від 

змінних параметрів, які збережені у вигляді сценаріїв і зберігаються разом із 

листом. 

Сценарії можна використовувати для прогнозу результатів моделей і 

систем розрахунків, максимальна кількість перемінних в одному сценарії 32. 

Створення сценаріїв 

1. Для зручності введення вихідних значень кожного сценарію та 

приданню наочності звітам сценаріїв, присвоюють змінним і результуючим 

коміркам імена. 

 Виділіть комірки разом з заголовками. 

 На вкладці Формулы, в групі Определенные имена, обрати 

Создать из выделенного або натиснути клавіши Ctrl+Shift+F3. 

 Обрати розміщення заголовків по відношенню до комірок з 

даними. 

2. На вкладці Данные, в групі Работа с данными, 

розвернути список Анализ «что если» і обрати 

Диспетчер сценариев. 

3. У діалоговому вікні Диспетчер сценариев 

натиснути кнопку Добавить і заповнити даними: 
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Рис. 32 

 Название сценария - коротка назва сценарію. 

 Изменяемые ячейки - комірки, значення яких будуть змінюватися 

від одного сценарію до іншого (змінні параметри розрахунку). 

 Примечание - заповнюється за необхідністю, за замовчуванням 

вказується Автор і дата створення, які можна редагувати. ОК. 

 У вікні Значения ячеек сценария ввести вихідні значення сценарію. 

 
Рис. 33 

Щоб додати наступний сценарій натиснути Добавить, по завершенні 

натиснути ОК. 

Створення звіту 

Звіт створюється для порівняння сценаріїв з ціллю обрати найбільш 

оптимальний для конкретної ситуації. Для цього: 

1. На вкладці Данные, у групі Работа с данными, розвернути список 

Анализ «что если» і обрати Диспетчер сценариев. 

2. Натиснути кнопку Отчет 
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3. У вікні Отчет по сценарию обрати: 

 Тип отчета: 

 Структура - звіт, у якому 

відображені вихідні значення й 

отримані результати. 

 Сводная таблица - звіт, в якому 

показані тільки отримані результати. 

 Ячейки результата - комірки з 

формулами, де будуть отримані результати для 

аналізу ситуацій. 

4. ОК. 

Звіти створюються на окремому листі з іменем, що відповідає типу 

звіту - Структура сценария (Рис. 34) або Сводная таблица по сценарию (Рис. 

35). 

 
Рис. 34 

 
Рис. 35 

Подивившись звіт, можна обрати оптимальний сценарій. Для цього у 

вікні Диспетчера сценариев натиснути кнопку Вывести. 

У вікні Диспетчеру можна: 

 Редагувати сценарії- натиснути кнопку Изменить. 

 Видаляти сценарії - натиснути кнопку Удалить. 

 Об’єднати сценарії з інших листів як цієї книги, так і різних книг, за 

допомогою команди Объединить. 
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Сценарії не запам’ятовують значення вихідних даних, тому для їх 

збереження з ціллю наступного звернення, 

слушно буде створити перший сценарій з 

вихідними даними. 

При зміні вихідних даних у сценаріях, 

звіти необхідно будувати наново, оскільки вони 

не відновлюються. 

 Виконати самостійно 

Лабораторна робота № 8 

Відкрити файл ЛР 8 та виконати завдання на листі. 

5.3 Вирішення однокритеріальної задачі оптимізації за допомогою 

Підбору параметру 

Підбор параметру виконує пошук такого вихідного значення, за яким за 

формулою буде отриманий необхідний результат. 

1. На вкладці Данные, у групі Работа с данными, з кнопки Анализ "что 

если" обрати Подбор параметра. 

2. У діалоговому вікні Подбор параметра: 

 Установить в ячейке - адреса комірки (комірка повинна містити 

формулу), в якій потрібно отримати певний результат. 

 Значение - значення необхідного результату за формулою. 

 Изменяя значение ячейки - адреса комірки (комірка може містити 

число), змінюючи яке досягається потрібний результат. 

ПРИКЛАД: Визначити значення щомісячного платежу, щоб виплатити 

кредит за 5 років (60 місяців). 

 
Рис. 36 

 Виконати самостійно 

Лабораторна робота № 9 

Відкрити файл ЛР 9 та виконати завдання на листі.
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИХІДНОГО 

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

1 Де можуть розташовуватися Спарклайни? 

а) На листі з таблицею 

б) На листі діаграм 

в) На листі зведеної таблиці 

г) У комірці 

2 Спарклайн, збільшився чи зменшився показник у порівнянні з попереднім періодом, 

зветься… 

а) Виграш / програш 

б) Гістограма 

в) Графік 

г) Кільцева діаграма 

3 Дани фрагмент електронної таблиці та діаграма. Діапазон комірок, за значенням якого 

була побудована діаграма, - це… 

 
а) A3:C3 

б) C1:C3 

в) A1:C3 

г) A1:C1 

4 Дан фрагмент електронної таблиці у режимі відображення формул: 

 
Після виконання розрахунків буда побудована діаграма за значенням діапазону комірок 

A2:E2. Зазначеному діапазону відповідає діаграма... 

а) 
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б) 

 
в) 

 
г) 

 
5 Маємо таблицю з даними 

 
Цій таблиці відповідає діаграма 

а) 

 
б) 
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в) 

 
г) 

 
6 У телеконференції приймають участь викладачі математики, фізики та інформатики. 

Викладачі мають різний рівень кваліфікації: без категорії (БК), ІІ, І, або вища (ВК). На 

діаграмі 1 відображена кількість викладачів із різним рівнем кваліфікації, а на діаграмі 

2 – розподіл викладачів за предметами.  

 
З аналізу обох діаграм слідує висновок, що Всі викладачі … 

а) … І категорії можуть бути викладачами математики 

б) … І категорії можуть бути викладачами фізики 

в) … інформатики можуть мати вищу категорію 

г) … математики можуть мати ІІ категорію 



41 

7 Необхідно змінити розмір шрифту для легенди діаграми. Якою вкладкою слід 

скористатися? 

 
а) Конструктор 

б) Макет 

в) Формат 

г) Головна 

8 Діаграма була побудована на тому ж листі, що і таблиця. Чи можна розмістити діаграму 

на окремому аркуші? 

 
а) Ні, оскільки діаграма може бути побудована лише на тому ж листі, шо і таблиця 

б) Так, якщо на вкладці Конструктор або в контекстному меню діаграми обрати команду 

«Перемістити діаграму» та вказати «На окремий лист» 

в) Так, якщо на вкладці Конструктор або в контекстному меню діаграми обрати команду 

«Перемістити діаграму» та вказати «На лист, що є» 

г) Немає вірних відповідей 
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9 Чому в легенді відображається Ряд1, Ряд2 і т. д. 

 
а) Для обраного типу діаграми це нормально 

б) Вихідні дані були виділені без заголовків, тобто без даних стовпчика Квартал 

в) Вихідні дані були виділені з заголовками (кварталами), проте римські цифри не можуть 

бути включеними до легенди 

г) Немає вірних відповідей 

10 На діаграмі виділено ряд Серия «Счастье». Що відбудеться, якщо натиснути клавішу 

Delete? 

а) Ряд Серия «Счастье» буде на діаграмі з прозорою заливкою 

б) Ряд Серия «Счастье» буде видалено з діаграми, дані у вихідній таблиці не зміняться 

в) Ряд Серия «Счастье» буде видалено як з діаграми, так і з вихідної таблиці 

г) Нічого не відбудеться 

11 Існують 2 продукти, що містять 3 поживні речовини. Перший продукт має у своєму 

складі 3 у.о. поживної речовини 1 та по 1 у.о. поживної речовини 2 і 3. Другий продукт 

має 1 у.о. першої поживної речовини, 2 у.о. другої поживної речовини та 6 у.о. третьої 

поживної речовини. Мінімальна добова потрібність організму у першій поживній 

речовині складає 9 у.о., у другій поживній речовині – 8 у.о., у третій поживній 

речовині – 6 у.о. 

Як буде виглядати система рівнянь, що описує цю задачу? 

а) 

, де х1,х2 – кількість продуктів 1 і 2 відповідно 

б) 

, де х1,х2 – кількість продуктів 1 і 2 відповідно 

в) 

, де х1, х2, х3 – кількість поживної речовини 1, 2 і 3 

г) 

, де х1, х2, х3 – кількість поживної речовини 1, 2 і 3 
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12 Існують 2 продукти, що містять 3 поживні речовини. Перший продукт має у своєму 

складі 3 у.о. поживної речовини 1 та по 1 у.о. поживної речовини 2 і 3. Другий продукт 

має 1 у.о. першої поживної речовини, 2 у.о. другої поживної речовини та 6 у.о. третьої 

поживної речовини. Мінімальна добова потрібність організму у першій поживній 

речовині складає 9 у.о., у другій поживній речовині – 8 у.о., у третій поживній 

речовині – 6 у.о. 

Собівартість 1 у.о. продукту складає 4 г.о., продукту 2 – 6 г.о. 

Необхідно визначити добовий раціон з мінімальною собівартість, що задовольняє 

мінімальним нормам годування. 

Як буде виглядати цільова функція, що описує цю задачу? 

а) 
, де х1,х2 – кількість продуктів 1 і 2 відповідно 

б) 
, де х1,х2 – кількість продуктів 1 і 2 відповідно 

в) 
, де х1, х2, х3 – кількість поживної речовини 1, 2 і 3 

г) 
 

13 За допомогою якого інструмента Excel можна розв'язати цю задачу? 

 
а) Пошук рішення 

б) Таблиця даних 

в) Підбір параметра 

г) Диспетчер сценаріїв 

14 Як повинна бути заповнена таблиця даних для розв’язання цієї задачі? 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
15 За допомогою якого інструмента Excel можна розв’язати цю задачу? 

 
а) Пошук рішення 

б) Таблиця даних 

в) Підбір параметра 

г) Диспетчер сценаріїв 

16 В які комірки можуть бути введені лише формули? 

 
а) В4 і В10 

б) В1 і В9 

в) В1 і В4 
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г) В9 і В10 

17 За допомогою якого інструмента Excel можна розв’язати цю задачу? 

 
а) Пошук рішення 

б) Таблиця даних 

в) Підбір параметра 

г) Диспетчер сценаріїв 

18 Яке обмеження необхідно вказати при розв’язанні цієї задачі? 

 
а) <= 

б) = 

в) >= 

г) бин. 

19 Які комірки потрібно виділити для побудови цього графіку? 

 
а) B4:C15 

б) B4:D15 
в) B4:C15;F4:F15 
г) B4:B15:F4:F15 
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20 При побудові діаграми Ганта у параметри осі були внесені таці дані. Який тип даних у 

границь Мінімум та Максимум? 

 
а) Дата 

б) Числовий 

в) Грошовий 

г) Фінансовий 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ ПРОБІЛІВ У ЗНАННЯХ ПІСЛЯ 

ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ 

1. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. "Статистические методы в медико 

- биологических исследованиях с использованием MS EXCEL". – К.: МОРИОН, 

2000. – 320 с. 

2. Лазарев Н.И., Вельма С.В Практикум по информационным технологиям 

в фармации: Учеб.пособие для студентов фармац. вузов. – Х.: Изд-во НФаУ: 

Золотые страницы, 2002. – 264 с. 

3. Сурядный А.С. Microsoft Access 2010. Лучший самоучитель – 3-е изд., 

доп. и перераб. / А.С. Сурядный. – М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. – 448 с. 

4. Карчевский Е.М. Word 2010 в примерах: учебное пособие / Е.М. 

Карчевский, И.Е. Филиппов, И.А. Филиппова. – Казанский университет, 2012. – 

125 с. 

5. Кулешова О.В. Методическое пособие по курсу Microsoft Excel 2013. 

Уровень 1. Работа с Excel 2013. Решение практических задач / О.В. Кулешова. – 

М.: Центр Компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана. – 

2013. – 74с. 

6. Кулешова О.В. Методическое пособие по курсу Microsoft Excel 2013. 

Уровень 2. Работа с Excel 2013. Расширенные возможности / О.В. Кулешова. – 

М.: Центр Компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана. – 

2013. – 96с. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. "Статистические методы в медико 

- биологических исследованиях с использованием MS EXCEL". – К.: МОРИОН, 

2000. – 320 с. 

2. Лазарев Н.И., Вельма С.В Практикум по информационным технологиям 

в фармации: Учеб.пособие для студентов фармац. вузов. – Х.: Изд-во НФаУ: 

Золотые страницы, 2002. – 264 с. 
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3. Кулешова О.В. Методическое пособие по курсу Microsoft Excel 2013. 

Уровень 2. Работа с Excel 2013. Расширенные возможности / О.В. Кулешова. – 

М.: Центр Компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана. – 

2013. – 96с. 

4. Кулешова О.В. Методическое пособие по курсу Microsoft Excel 2013. 

Уровень 3. Анализ и визуализация данных / О.В. Кулешова. – М.: Центр 

Компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана. – 2013. – 100с. 

5. Берман Н.Д. Визуализация данных в MS Excel 2010: учебное пособие / 

Н.Д. Берман. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 72 с. 
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