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Короткі теоретичні відомості 

 
Підбір параметра – це засіб Excel для так званого аналізу по схемі "що буде, якщо". При 

цьому значення комірок-параметрів змінюються так, щоб число в цільовій комірці стало рівним 
заданому. Цільова комірка – це комірка, в якій необхідно досягнути бажаний результат, значення в 
цільовій комірці обов’язково розраховується по формулі. 

Обов’язковою умовою можливості використання функції підбору параметра є те, що 
цільова комірка повинна бути безпосередньо пов’язана із коміркою зміни даних. 

Порядок застосування функції підбору параметра: 
– створення таблиці з вихідними даними та розрахунковими формулами; 
– виконання команди підбору параметра із меню Tools (Сервис); 
– конкретизація комірки цільової функції, числового значення в ній та комірок для підбору 

(зміни даних). 
На основі підбору параметра можна проводити аналіз даних з допомогою таблиць 

підстановки. Таблицю підстановки можна створювати з одною або двома змінними (параметрами). 
Значення змінних задаються у вигляді списків. При створенні таблиці підстановки список 
вихідних значень задаються у вигляді рядка і (або) у вигляді стовпця. Ключові формули у таблиці 
підстановки повинні бути ідентичні до формул для розрахунку аналогічних величин у вихідній 
(початковій) таблиці. 

Для доповнення вже створеної таблиці підстановки у відповідні комірки вводяться 
додаткові дані (змінні) і повторюється процес побудови знову. Змінити або видалити окремі 
комірки результатів таблиці підстановки неможливо. Можна лише видалити всі розрахункові 
комірки таблиці одночасно. 

З допомогою таблиці підстановки з двома змінними можна прослідкувати зміну кінцевого 
результату (функції) в залежності від зміни одночасно двох вихідних величин. Для таблиці 
підстановки з двома змінними необхідні два діапазони значень підстановки – окремий для кожної 
змінної. Порядок побудови таблиці підстановки з двома змінними аналогічний до таблиці 
підстановки з однією змінною. Доповнення вже створеної таблиці аналогічне до таблиці 
підстановки з одною змінною. 

Функція пошуку рішення в Excel призначена для виконання складних розрахунків, які 
важко проводити вручну. Вона дозволяє знаходити значення у цільовій комірці, підбираючи при 
цьому до 200 змінних, що задовольняють заданим умовам. По бажанню користувача результати 
пошуку можуть бути оформлені у вигляді звітів різних типів, що легко розміщуються на листах 
робочої книги. 

Перед тим, як почати пошук рішення, необхідно чітко сформулювати задачу, тобто вибрати 
вхідні параметри і визначити обмеження. Початкові дані для запуску функції пошуку рішення 
повинні бути представлені у вигляді таблиці з формулами, що відображають зв’язок між даними 
таблиці. 

Порядок застосування функції пошуку рішення: 
– створення таблиці з вихідними даними та розрахунковими формулами; 
– виконання команди пошуку рішення із меню Tools (Сервис), – якщо відповідна команда 

відсутня в переліку, то її необхідно додатково встановити з допомогою вікна надбудов програми 
Excel; 

– конкретизація комірки цільової функції, числового значення в ній (максимум, мінімум 
чи конкретне число), комірок для підбору (зміни даних) та умов обмежень, які накладаються 
умовою поставленої задачі. 

Умови обмежень задаються з допомогою адрес комірок у вигляді нерівностей, їх кількість – 
не лімітована. 
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Завдання для виконання 
 
1) Скласти табличний документ для розв’язку задачі (застосування підбору параметра). 
Умова. Вкладник банку N має на своєму рахунку х грн. У даному банку процентна ставка в 

рік рівна y. Для здійснення запланованої покупки клієнту необхідна сума в x1 грн. Потрібно 
визначити: а) яка сума буде на рахунку через k днів; б) скільки днів необхідно для того, щоб на 
рахунку було x1 грн.? 

Формули, необхідні для обчислення: 
365

рік в Ставка  день в Ставка  , 

  днів Кількістьдень в Ставка 1  ня-нар Коеф.  , ня-нар Коеф. вкладу  Сума  виплати Сума  . 
Числові значення величин х, у, х1, та k приведено в табл. 1.1. 
 

Таблиця 1.1 
Варіанти завдань  

№ 
в-ту 

Сума 
вкладу х, 

грн. 

Ставка в 
рік у, % 

Необхід-
на сума 
х1, грн. 

К-ість 
днів k 

№ 
в-ту 

Сума 
вкладу х, 

грн. 

Ставка в 
рік у, % 

Необхід-
на сума 
х1, грн. 

К-ість 
днів k 

1 3500 12,8 5000 60 16 5000 15,8 6500 75 
2 3600 13,0 5100 61 17 5100 16,0 6600 76 
3 3700 13,2 5200 62 18 5200 16,2 6700 77 
4 3800 13,4 5300 63 19 5300 16,4 6800 78 
5 3900 13,6 5400 64 20 5400 16,6 6900 79 
6 4000 13,8 5500 65 21 5500 16,8 7000 80 
7 4100 14,0 5600 66 22 5600 17,0 7100 81 
8 4200 14,2 5700 67 23 5700 17,2 7200 82 
9 4300 14,4 5800 68 24 5800 17,4 7300 83 

10 4400 14,6 5900 69 25 5900 17,6 7400 84 
11 4500 14,8 6000 70 26 6000 17,8 7500 85 
12 4600 15,0 6100 71 27 6100 18,0 7600 86 
13 4700 15,2 6200 72 28 6200 18,2 7700 87 
14 4800 15,4 6300 73 29 6300 18,4 7800 88 
15 4900 15,6 6400 74 30 6400 18,6 7900 89 

 
Розв’язок пункту а) умови задачі передбачає складання таблиці вихідних даних та запис 

розрахункових формул у відповідних комірках. 
Порядок розв’язку пункту б) умови задачі: 
1.1) скопіювати усю таблицю вихідних і розрахункових даних із попереднього пункту (у 

прикладі виконання – це діапазон комірок В20:F26); 
1.2) встановити табличний курсор на цільову комірку (Е37 – у прикладі виконання) і 

виконати команду Сервис/Подбор параметра… 
1.3) у вікні, яке з’явиться (рис. 1.1) необхідно уточнити адресу цільової комірки (у прикладі 

– Е37), записати її значення (за умовою задачі необхідно досягнути 6000 грн.) та вказати 
"мишкою" адресу комірки, вміст якої буде підбиратися (у прикладі – $E$34); 

1.4) натиснувши кнопку "ОК", з’явиться вікно із результатом розрахунку (рис. 1.2). якщо 
результат задовільний – кнопка "ОК", якщо ні – "Отмена". 

2) Побудувати таблицю підстановки з одним параметром. 
Порядок побудови таблиці підстановки з одним параметром: 
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          Рис. 1.1. Вікно підбору параметра           Рис. 1.2. Вікно результату підбору параметра 

 
2.1) скопіювати усю таблицю вихідних і розрахункових даних (у прикладі виконання – це 

діапазон комірок В20:F26); 
2.2) значення величини "Кількість днів" записати на 30 менше відносно початкового (у 

прикладі 60 – 30 = 30 – комірка D45); 
2.3) зробити заготовку таблиці підстановки з одним параметром (у прикладі – діапазон 

комірок G41:І53). Значення кількості днів записуються з кроком в 30 відносно початкового числа в 
комірці Е23. У комірки Н42 й І42 (у прикладі виконання) записуються ідентичні формули для 
визначення коефіцієнту нарощування та суми виплати з початкової таблиці (у прикладі – із 
комірок D46 і D48 відповідно). Діапазон комірок Н43:І53 залишається незаповненим; 

2.4) виділяється діапазон комірок початкових значень, розрахункових формул і комірок 
результатів (у прикладі – комірки G42:І53) і виконується команда Данные/Таблица подстановки… 

2.5) оскільки у розробленій таблиці початкові значення кількості днів змінюються по 
рядках, то у вікні (рис. 1.3, а), яке з’являється в результаті виконання вище зазначеної команди, у 
рядку "Подставлять значения по строкам в:" вказується "мишкою" адреса комірки із початкової 
таблиці, в яку програма буде почергово підставляти значення кількості днів (у прикладі – $D$45); 

2.6) натиснувши кнопку "ОК", таблиця підстановки буде заповнена отриманими 
розрахунковими даними. 

3) Побудувати таблицю підстановки з двома параметрами. При створенні заготовки 
таблиці підстановки початкове значення кількості днів рівне k-30, наступне – k, далі – k+30 і т.д. 
Значення суми вкладу відповідно рівні: х-500, х-250, х і х+250. 

Порядок побудови таблиці підстановки з двома параметрами: 
3.1) повторно виконати пункти 2.1 і 2.2; 
3.2) зробити заготовку таблиці підстановки з двома параметрами (у прикладі – діапазон 

комірок С67:G79). Значення кількості днів записуються з кроком в 30 відносно початкового числа 
в комірці Е23. У комірку С67 (у прикладі виконання) записується ідентична формула для 
визначення суми виплати з початкової таблиці (у прикладі – із комірки Е64). Діапазон комірок 
D68:G79 залишається незаповненим; 

3.3) виділяються комірки початкових значень, розрахункової формули та комірок 
результатів (у прикладі –С67:G79) і виконується команда Данные/Таблица подстановки… 

3.4) оскільки у розробленій таблиці початкові значення кількості днів змінюються по 
рядках, а суми вкладу – по стовпцях, то у вікні (рис. 1.3, б), яке з’являється в результаті виконання 
вище зазначеної команди, у рядку "Подставлять значения по столбцам в:" вказується "мишкою" 
адреса комірки із початкової таблиці, в яку програма буде почергово підставляти значення суми 
вкладу (у прикладі – $E$64), а в рядку "Подставлять значения по строкам в:" – кількості днів (у 
прикладі – $D$45); 

3.5) натиснувши кнопку "ОК", таблиця підстановки буде заповнена отриманими 
розрахунковими даними. 

Видалити чи змінити частину комірок результатів із таблиць підстановки неможливо. 
Спроба видалення окремої комірки результатів приводить до появи повідомлення, яке наведено на 
рис. 1.4. Таблиці підстановки, при потребі, можна продовжити як в горизонтальному, так і у 
вертикальному напрямах. Для цього дописуються нові значення кількості днів і (або) суми вкладу 
й повторюється виконання пунктів 2.4-2.6 або 3.3-3.5. 
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 а)  б) 
Рис. 1.3. Вікно побудови таблиці підстановки: а) з одним параметром; б) з двома параметрами 

 

 
Рис. 1.4. Повідомлення про помилку при видаленні результуючих комірок 

 
4) Розв’язати економічну задачу на застосування пошуку рішення. Вихідні дані згідно із 

варіантом приведені в табл. 1.2. 
Умова. Цех випускає вироби двох видів: вали і втулки. На виробництво одного вала 

робітник витрачає х1 год., однієї втулки – х2 год. Від реалізації одного вала підприємство одержує 
прибуток у1 грн., а від реалізації одної втулки – у2 грн. Цех має випускати не менше а валів і b 
втулок. Скільки валів і втулок треба випустити, щоб одержати максимальний прибуток, якщо 
фонд робочого часу цеху становить L год.? 

При заповненні таблиці в якості початкових значень реальних кількостей випуску продукції 
приймається відповідно їх мінімальна кількість випуску. При обчисленні реального фонду 
робочого часу використати формулу: 

2втулок вип. ть-к Реал.1валів вип. ть-к Реал.часу  робочого фонд Реальний xx   
Порядок розв’язування задачі: 
4.1) складається таблиця вихідних і результуючих даних (у прикладі – діапазон комірок 

В86:G97), записуються початкові значення величин із умови задачі. При складанні таблиці 
необхідно звернути увагу на те, що у прикладі виконання (див. с. 21) числові значення записано в 
об’єднані комірки стовпців F і G. Для розв’язку ж задачі об’єднувати комірки непотрібно!!! 

4.2) у комірки реальних кількостей випуску валів і втулок необхідно записати аналогічні 
задані в умові задачі мінімальні значення; 

4.3) у комірки фонду робочого часу та загального прибутку записати розрахункові формули 
(у прикладі – F95 і F97 відповідно); 

4.4) табличний курсор встановлюється на цільову комірку (у прикладі – F97) і виконується 
команда Сервис/Поиск решения… 

4.5) у вікні (рис. 1.5), яке з’являється в результаті виконання вище зазначеної команди, 
необхідно уточнити адресу цільової комірки та значення, яке необхідно досягнути в ній. 
Додатково "мишкою" зазначаються адреси комірок, значення яких будуть змінюватися (у прикладі 
виконання – це комірки $F$92:$G$93, тобто комірки реальних кількостей випуску валів і втулок). 
Також з допомогою кнопки "Добавить" і вікна, що відкриється (рис. 1.6) необхідно задати умови 
обмежень у вигляді нерівностей. Для заданої задачі ці умови наступні: а) реальна кількість 
випуску валів не менша від мінімальної; б) реальна кількість випуску втулок не менше від 
мінімальної; в) реальний фонд робочого часу не перевищує максимально заданий; 

4.6) натиснувши кнопку "Выполнить", на екрані буде виведено повідомлення про успішний 
(неуспішний) розв’язок задачі. 
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Таблиця 1.2 
Варіанти завдань 

№ 
в-ту 

х1, 
год. 

х2, 
год. 

у1, 
грн. 

у2, 
грн. а b L, 

год. 
№ 

в-ту 
х1, 
год. 

х2, 
год. 

у1, 
грн. 

у2, 
грн. а b L, 

год. 
1 4,00 3,20 950 720 150 230 2000 16 3,25 2,45 800 570 120 185 1550 
2 3,95 3,15 940 710 148 227 1970 17 3,20 2,40 790 560 118 182 1520 
3 3,90 3,10 930 700 146 224 1940 18 3,15 2,35 780 550 116 179 1490 
4 3,85 3,05 920 690 144 221 1910 19 3,10 2,30 770 540 114 176 1460 
5 3,80 3,00 910 680 142 218 1880 20 3,05 2,25 760 530 112 173 1430 
6 3,75 2,95 900 670 140 215 1850 21 3,00 2,20 750 520 110 170 1400 
7 3,70 2,90 890 660 138 212 1820 22 2,95 2,15 740 510 108 167 1370 
8 3,65 2,85 880 650 136 209 1790 23 2,90 2,10 730 500 106 164 1340 
9 3,60 2,80 870 640 134 206 1760 24 2,85 2,05 720 490 104 161 1310 
10 3,55 2,75 860 630 132 203 1730 25 2,80 2,00 710 480 102 158 1280 
11 3,50 2,70 850 620 130 200 1700 26 2,75 1,95 700 470 100 155 1250 
12 3,45 2,65 840 610 128 197 1670 27 2,70 1,90 690 460 98 152 1220 
13 3,40 2,60 830 600 126 194 1640 28 2,65 1,85 680 450 96 149 1190 
14 3,35 2,55 820 590 124 191 1610 29 2,60 1,80 670 440 94 146 1160 
15 3,30 2,50 810 580 122 188 1580 30 2,55 1,75 660 430 92 143 1130 

 

 
Рис. 1.5. Вікно вибору параметрів пошуку рішення 

 

 
Рис. 1.6. Вікно добавлення (редагування умов обмежень 
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Приклад виконання 
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