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Мета роботи 

Формування бази даних щодо надходження та реалізації ТМЦ та її аналіз 
засобами MS Office. 

Методика виконання 

Робота складається з чотирьох етапів: 

1  етап . Вибір номенклатури ТМЦ, визначення їх характеристик. 

На цьому етапі студент вибирає номенклатуру ТМЦ. Для кожного виду 
ТМЦ він має визначити найменування, закупівельну ціну і три ціни реалізації: 
оптову, дрібнооптову та роздрібну 1. 

2  етап . Формування бази даних надходження та реалізації ТМЦ. 

На цьому етапі студент має наповнити базу даних надходження та реаліза-
ції ТМЦ, що складається з документів двох видів: прибуткових накладних та 
накладних на реалізацію. Для наповнення бази даних доцільно використовувати 
спеціальну програму «ЗаполнениеБазы» 2. 

3  етап . Контроль бази даних надходження та реалізації ТМЦ. 

На цьому етапі студент має переконатись, що побудована база даних не мі-
стить помилок і придатна для подальшого аналізу. 

4  етап . Аналіз бази даних товарообігу. На цьому етапі потрібно: 

 знайти сумарні обсяги продаж та надходження товарів, визна-
чити залишки товарів; 

 проаналізувати структуру реалізації у вартісному й кількісно-
му вираженні, знайти ТМЦ з максимальним обсягом реалізації (в по-
дальшому — «товар А»); 

 для кожного виду ТМЦ побудувати потоки платежів, знайти 
показники внутрішньої ставки доходу; 

 для кожного потоку платежів проаналізувати залежність по-
казника чистого приведеного прибутку (NPV) від значення норми дис-
контування (r); побудувати діаграми NPV(r), знайти значення внутрі-
шніх ставок доходу графічним способом; 

 

                                                 
1 Номенклатура і характеристики ТМЦ мають бути індивідуальні для кожного варіанта роботи. Дані обов’язково узгоджують з викладачем. 
2 Програму для наповнення бази даних можна одержати у викладача. 
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 одержати інформацію щодо динаміки продаж ТМЦ у кількіс-
ному вираженні; проаналізувати залежність між обсягами реалізації 
різних ТМЦ (провести кореляційний аналіз динаміки продаж); 

 визначити ступінь впливу обсягів реалізації «товару А» на 
інші позиції номенклатури, використовуючи методи обробки даних 
(без застосування статистичних методів). 

 спрогнозувати обсяг реалізації «товару А» залежно від обсягів 
реалізації інших ТМЦ. 

Зміст етапів робіт 

Введення даних 

Базу даних товарообігу доцільно формувати у програмі MS Excel. Інфор-
мацію потрібно організувати на окремих аркушах робочої книги, а саме. Пере-
лік ТМЦ та їх ціни записати на аркуш з іменем «ТМЦ». Дані щодо реалізації 
ТМЦ записати на аркуш з іменем «Прод», дані про надходження ТМЦ — на ар-
куш «Прих». Структуру таблиць показано на рисунках 1, 2, 3. 

 

Рисунок 1 — Структура таблиці надходжень ТМЦ «Прих» 

 

При введенні даних доцільно використовувати програму «Заполнение  
Базы». При застосуванні макросу рекомендується спочатку підготувати список 
товарів на аркуші «ТМЦ» і вже потім заповнювати бази даних надходжень та 
реалізації. 
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Рисунок 2 — Структура таблиці реалізації ТМЦ «Прод» 

 

Рисунок 3 — Структура таблиці  «ТМЦ» 

 

Рекомендації щодо заповнення бази даних 

Результати аналізу бази даних цілком і повністю залежать від вхідної ін-
формації. З цього випливає, що вводити дані треба обґрунтовано, заздалегідь 
обміркувавши структуру товарообігу, темпи реалізації, рівень цін, динаміку на-
дходжень тощо. Якщо цього не зробити, всі проблеми виникнуть на етапі аналі-
зу даних і усунути їх наслідки буде складніше. Дати єдиний рецепт на всі випа-
дки щодо підготовки даних неможливо. Пропонуємо дотримуватись схеми ро-
боти, яка використовувалася при підготовці демонстраційного прикладу. 

Спочатку доцільно сформувати невелику базу даних, певний «мікроцикл» 
реалізації ТМЦ. Вона буде складатися з одного або декількох приходів ТМЦ, 
після яких має міститись низка документів на реалізацію одержаних ТМЦ за 
оптовими, дрібнооптовими і роздрібними цінами. Зазвичай документів на реа-
лізацію ТМЦ суттєво більше, ніж документів на їх одержання. 

Спочатку записуємо до бази даних надходження товарів. Для цього виби-
раємо дату надходження (у прикладі — 19/06/2004) і вводимо цією датою одну 
або декілька прибуткових накладних, включивши до них всю номенклатуру 
ТМЦ. 
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Для кожної позиції товару визначаємо середній термін його реалізації Ti 
(наприклад, у днях). Виходячи з Ti, знаходимо період imaxT T

i

= ;  У нашому при-

кладі T дорівнював 3 дні. 

У межах цього терміну (з 19/06/04 по 21/06/04) імітуємо продаж всього за-
купленого обсягу товарів. Для цього вводимо низку документів «Видаткова на-
кладна». Реалізація ТМЦ має здійснюватись за оптовими, дрібнооптовими та 
роздрібними цінами. Зрозуміло, що кількість реалізованих ТМЦ у документах 
має відрізнятись. У межах однієї дати доцільно ввести принаймні 10-20 доку-
ментів на реалізацію за оптовими та дрібнооптовими цінами . Видаткові накла-
дні потрібно рівномірно розподілити впродовж періоду Т. Таким чином, зага-
льна кількість видаткових накладних для періоду Т=3 (дні) становитиме  
30-60 документів. 

Крім реалізації товарів за оптовими та дрібнооптовими цінами база має 
включати видаткові накладні на реалізацію ТМЦ за роздрібними цінами. Таких 
документів має  бути більше, ніж накладних на реалізацію за оптовими 
та дрібнооптовими цінами принаймні у 3-5 разів. Важливо простежити, щоб 
певна частина документів на реалізацію за роздрібними  цінами складалася 
тільки з одного виду ТМЦ. При заповненні бази варто контролювати величину 
залишків: наприкінці періоду Т залишки ТМЦ по кожній позиції мають бу-
ти близькі до 0. 

Після формування бази даних для періоду Т, визначаємо основні показни-
ки товарообігу, щоб переконатися у відсутності явних помилок у введеній ін-
формації. Рекомендуємо проконтролювати внутрішню ставку доходу, показник 
NPV (див. нижче) та визначити рентабельність по кожній позиції ТМЦ. Будемо 
вважати, що структура реалізації є сталою за з часом. Тому подальше напов-
нення бази можна робити копіюванням через буфер обміну, вносячи до скопі-
йованих фрагментів певні відмінності, а саме: 

 змінити дату документів; 
 відкоригувати номери документів; 
 відкоригувати обсяги реалізації (у демонстраційному прикла-

ді обсяги реалізації змінювались у межах 10-15%). 

У такий спосіб потрібно сформувати базу даних обігу ТМЦ на 1 місяць. 

Визначення сумарних обсягів надходження, реалізації та залишків ТМЦ 

Перший етап аналізу товарообігу — визначення сумарних обсягів надхо-
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дження і реалізації товарів. Основний інструмент для визначення підсумкових 
даних — зведені таблиці (меню «Данные Сводная таблица…»). Вхідною ін-
формацією служать аркуші «Прих» і «Прод». Результати варто розмістити на 
аркушах MS Excel з іменами «Прих_» і «Прод_». Форми результуючих звітів 
показані на рисунках 4, 5. 

Таблиця залишків формується також з використанням зведених таблиць по 
декількох діапазонах консолідації, а саме —  по аркушах «Прих» і  «Прод».  
Форма таблиці залишків показана на рисунку 6. 

 

Рисунок 4 — Структура таблиці «Прих_» 

 

Рисунок 5 — Структура таблиці «Прод_» 

 

Рисунок 6 — Форма таблиці залишків «ОСТ» 
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Аналіз структури реалізації 

Аналіз виконується на підставі обсягів реалізації ТМЦ, що записані на ар-
куші «Прод». Визначити підсумкові обсяги зручно майстром зведених таблиць 
(«Данные Сводная таблица..»). Вид зведеної таблиці показано на рисунку 7 3 . 

Примітка 

У Excel 2003 і вище при побудові діаграми по зведеній таблиці, графік 
розташовується на окремому аркуші. Щоб розмістити діаграму і зведену 
таблицю на один аркуш потрібно перетворити зведену таблицю в звичайну 
командою: «Правка Специальная Вставка (значения)». 

 

 

Виходячи із структури реалізації, побудуємо діаграму, як показано на  
рисунку 8. Аналогічним чином виконується аналіз структури продажів у  
вартісному вираженні. 

                                                 
3 На рис. 7 показано фрагмент реальної таблиці анализу структури реалізації 

Рисунок 7 — Структура продаж у 
кількісному вираженні 
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Рисунок 8 — Діаграма структури реалізації у кількісному вираженні 

Формування та аналіз потоків платежів 

Спочатку потрібно об'єднати на окремому аркуші дані з двох таблиць:  
«Прих» і  «Прод». У прикладі він названий «База». Зробити це можна через бу-
фер обміну. У результаті маємо одержати таблицю, форма якої зображена на 
рисунку 9. 

 
Рисунок 9 — Вихідні дані для формування потоків платежів 

Контроль вхідних даних 

Це обов’язковий етап виконання роботи. Перш ніж приступити до обробки 
даних, доцільно проконтролювати їх правильність (краще побачити, куди стри-
баєш до стрибка, ніж відразу після!). Методи контролю вибираються індивідуа-
льно. Рекомендуємо, як мінімум, виконати наступне. 

 Порівняти сумарні обсяги реалізації у таблицях «Прих», 
«Прод», «Прих_», «Прод_» і «База». Основний інструмент – «Авто-
фильтр» і «Выборочное суммирование». 

 Переконатися, що в базі даних немає документів, які містять 
рядки з різними датами. 
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 Проаналізувати кількість цін по кожному виду ТМЦ, інстру-
мент – «Сводные таблицы» і функція СЧЕТЕСЛИ(). 

 Проаналізувати залишки ТМЦ по датах 
 Проаналізувати максимальні обсяги постачання продукції  за 

кожну дату. 

Розглянемо реалізацію вказаних етапів детально. Перевірку відповідності 
дат і номерів документів зручно зробити за допомогою зведених таблиць. Фор-
ма звіту для контролю правильності заповнення дат, цін та залишків ТМЦ пока-
зано на  рисунку 10 а,б,в. 

Формула в стовпці «ПР» має вигляд: «=СЧЁТЕСЛИ(B3:F3;">0")». З табли-
ці видно, що документ «РН-21» містить помилку, у ньому маються рядки з да-
тами  20/06/04 і 21/06/04. У режимі «Автофильтр» помилку потрібно локалізу-
вати і відкоригувати. 

 

 

Рисунок 10-А — Звіт для контролю заповнення дат у документах 

 

Рисунок 10-Б — Звіт для контролю цін 
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Рисунок 10-В — Звіт для контролю залишків ТМЦ 

 

ВАЖЛИВО! Без вказаних етапів контролю даних робота до розгляду не 
приймається! 

 

Визначення показника внутрішньої ставки доходу (IRR) 

На підставі таблиці «База» за допомогою інструмента зведених таблиць 
побудувати звіт, показана на рисунку 11. Цю таблицю розмістити на окремому 
аркуші з іменем «ДинСт». Формула для визначення внутрішньої ставки доходу 
(IRR) має такий вигляд 4 : 

«=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВСД(B3:F3;0,1));"";ВСД(B3:F3;0,1)) ». 

 

Рисунок 11 — Звіт щодо потоків платежів і значення IRR 

 

Для ілюстрації економічного змісту IRR потрібно розрахувати показник 
чистого приведеного прибутку (NPV), форма звіту показана на рисунку 12. 

                                                 
4 Адреси осередків у формулах можуть відрізнятися 
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Рисунок 12 — Звіт щодо значень чистого приведеного прибутку 

 

Формула визначення NPV має такий вигляд: 
«=ЧПС(B$3;ДинамикаСт!$B4:$F4) ». 

Для графічного визначення внутрішньої ставки доходу по звіті про показ-
ник NPV потрібно побудувати сімейство діаграм, як показано на рисунку 13. 

 

Рисунок 13 — Залежність чистого приведеного прибутку  
від норми дисконтування 

Кореляційний аналіз динаміки продажів 

ВАЖЛИВО! Застосування статистичних процедур для аналізу даних 
щодо динаміки продаж носить у цій роботі суто ілюстративний характер. 
Тобто етап статистичного аналізу у роботі потрібен виключно для зна-
йомства з відповідними інструментами Excel. 
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Виконання даного етапу можна почати з формування зведеної таблиці по 
динаміці продажів у кількісному вираженні (див. рис. 14). Таблиця будується за 
даними з аркуша «Прод». У даній таблиці визначені суми по полю кількості 
продажів з таблиці «Прод» по кожній даті реалізації. Підсумки по рядках і сто-
впцям підводити не слід, для чого можна відключити відповідні параметри зве-
деної таблиці. 

 

 

Рисунок 14 — Звіт про динаміку продаж у кількісному виразі 

 

Перед застосуванням надбудови кореляційного аналізу таблицю потрібно 
транспонувати 5. Це варто зробити для того, щоб указати мітки в стовпцях таб-
лиці як підпису даних. Для транспонування таблиці потрібно: 

 скопіювати її до буферу обміну; 
 вставити дані командою  «Правка Специальная Вставка», 

встановивши параметр «Транспонировать»; 

Приклад транспонованої таблиці показано на рисунку 15. 

 

Рисунок 15 — Транспонована таблиця динаміки продаж 

 

                                                 
5 Для одержання таблиці на рис. 15 замість транспонування  можна застосувати  інструмент «Сводные таблицы». 
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Для оцінки взаємозв'язку обсягів продажів між видами ТМЦ у часі викори-
стовуємо надбудову «Анализ данних»  («Сервис Анализ даних Кореляци-
онный анализ»). 

При заповненні бланка з параметрами кореляційного аналізу (рис. 16) пот-
рібно вказати область вихідних даних, стовпець з мітками (іменами перемін-
них), осередок, починаючи з якої буде розміщатися результат розрахунків.  

За результатами кореляційного аналізу підготувати таблицю, як показано 
на рисунку 17. Засобами умовного форматування потрібно виділити найбільші і 
найменші значення коефіцієнтів кореляції (у діапазоні 0,95— -1, -0,95 — -1). 
Зробити висновки щодо отриманих результатів. 

 

 

Рисунок 16 — Параметри кореляційного аналізу 

 

Визначення залежності обсягів продажів між різними видами товарів 

Починати розрахунок потрібно з добору  документів, що містять більш од-
ного виду ТМЦ. Спочатку будуємо зведену таблицю, як показа 
но на рисунку 18. 

У стовпці Пр записана формула для визначення кількості ТМЦ у межах 
конкретного документа: «=СЧЁТЕСЛИ(B4:U4;">0")». 
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За допомогою автофільтра або (або сортування) відбирає документи, в 
яких у поле Пр значення більше, ніж 1. На підставі такої таблиці будуємо зве-
дену таблицю, як показано на рисунку 19. 

 

Рисунок 17 — Результат кореляційного аналізу 

 

Рисунок 18 — Таблиця для визначення кількості ТМЦ у документах 

 

При побудові такої таблиці майстром зведених таблиць випливає найбільш 
продаваний ТМЦ розмістити в області рядків, інші — в області даних і розра-
хувати по них кількість значень. Це покаже, скільки разів продавався той або 
інший ТМЦ у парі з найбільше «ходовим». Якщо вказати операцію підсумову-
вання, звіт покаже, в якому обсязі продавався той або інший товар парі з найбі-
льше «ходовим». 

При великій кількості рядків у результуючому звіті необхідно їх згрупува-
ти. Наприклад, можна згрупувати рядки з обсягами продажів від 1 до 10 шт., від 
10 до 50 шт., від 50 до 100 шт. і понад 100 шт. До операцій групування (розгру-
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пування) можна дістатись через панель інструментів «Сводные таблицы:», а 
саме: 

«Сводная таблица Группа и структура Группировать», 
«Сводная таблица Группа и структура Разгруппировать». 

Включити цю панель інструментів можна за допомогою команди меню: 
«Вид Панели инструментов Сводные таблицы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регресійний аналіз товарообігу 

Основна задача цього етапу — одержання аналітичної залежності між про-
дажами окремих видів ТМЦ. Рекомендуємо таку схему роботи. 

У якості вихідних даних використовуємо таблицю динаміки продажів, 
аналогічну представленої на рисунку 15. За структурою продажів вибираємо 
ТМЦ (назвемо його А), для якого буде виконатися прогноз обсягів реалізації. У 
прикладі це «Сухарики». 

За даними кореляційного аналізу визначаємо ТМЦ, обсяги реалізації яких 
взаємозалежні з товаром А. У прикладі це  «Йогурт Чудо», «Сырок Чудо»,  
«Сырок слад». 

Перетворимо таблицю так, щоб ТМЦ А розташовувався в лівому стовпці 
(це буде незалежна перемінна Y),  а інші ТМЦ розташовувалися в суміжних ко-
лонках праворуч (це залежні перемінні Х). Приклад таблиці показаний на 
рис. 20 (стовпчики «А-E»). 

Рисунок 19 – Взаємопродажі 
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Рисунок 20 — Вихідні дані для регресійного аналізу  результат прогнозування 

 

Викликаємо надбудову «Анализ данных  (Сервис Анализ данных Рег-
ресионный анализ») й заповнюємо бланк запиту, як показано на рисунку 21. У 
ньому вказуємо область таблиці з незалежними перемінними, блок значень за-
лежної перемінної і початок блоку, до якого будуть записані результати аналі-
зу. Зрозуміло, що в конкретному прикладі адреси цих блоків будуть відрізняти-
ся від наведених у прикладі. 

Результат регресійного аналізу показаний на рисунку 22. Основна  
інформація — це показники точності регресії (у прикладі значення R-квадрат бі-
льше 0,95, що свідчить про гарне наближення), а також коефіцієнти регресії. За 
даними коефіцієнтам будуємо прогноз, як показано на рисунку 20 і відхилення 
прогнозований значень від реальних (стовпчика F,G). 

У прикладі формула регресії має вигляд:  

Y=1,221+0.489X1+1,352 X2 + 0,309 X3 

Формули Excel для прогнозованого обсягу продажів ТМЦ «Сухарики» й 
відхилення прогнозу від реальних величин виглядають так: 

«=C2*$B$38+D2*$B$39+E2*$B$40+$B$37». 
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Рисунок 21 — Бланк з параметрами регресійного аналізу 

 

Значення цих показників показані на рисунку 20 (стовпчика F, G). 

 

Рисунок 22 —  Результати регресійного аналізу (фрагмент) 

 

Результат цілком підтверджує дані кореляційного аналізу 

Порівняйте результати регресійного аналізу з даними попереднього етапу  
щодо аналізу товарообігу. Скоріш за все ви побачите, що результати суттєво ві-
дрізняються. Пояснить причину такого відхилення.  
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ВАЖЛИВО!  

Запам’ятайте, що у переважній більшості випадків застосування 
статистичних методів у практичній роботі треба робити дуже обереж-
но. Навіть незначна похибка у процедурі підготовки даних може призвести 
до абсолютно хибних статистичних висновків. 

Зміст та структура звіту 

Звіт про виконану роботу має містити розділи по кожному пункту розра-
хунків з коментарями і  висновками про отримані результати. У звіті варто від-
бити послідовність кроків по виконанню розрахунків. Обсяг звіту — 30-40 ма-
шинописних сторінок. 

Структура звіту, що рекомендується: 

 Вступ (опис підприємства, номенклатури ТМЦ, постановка 
задачі аналізу товарообігу, можливість її практичного застосування). 

 Вибір інструмента для вирішення задачі. 
 Опис методики підготовки даних. Кількісні характеристики 

бази даних (кількість документів, обороти по кількості і сумам, обсяг 
номенклатури і та ін.). 

 Опис всіх етапів аналізу товарообігу з висновками щодо 
отриманих результатів. 

 Висновки по практиці. 
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Додаток 

Робота з макросом для формування бази даних 

Для полегшення процесу формування бази даних можна скористатися мак-
росом «ЗаполнениеБазы». Звернутися до нього можна через меню «Сер-
вис Макрос Макросы») . 

Якщо Excel видасть попередження в неможливості виконати макрос у зв'я-
зку з високим рівнем захисту від вірусів, потрібно виконати «Сер-
вис Макрос  Безопасность», установити параметр «Низкая», зберегти файл і 
відкрити його. Макроси можна буде виконувати. 

Головне меню макросу показане на рисунку 23. Кнопка «Новий товар» фо-
рмує новий ТМЦ. Після натискання цієї кнопки з'являється форма, показана  
на рисунку 24. Потрібно заповнити найменування ТМЦ, ціни і натиснути «За-
писать». Перелік ТМЦ записується на аркуш «ТМЦ» і потім використовується 
при формуванні документів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Щоб увести прибуткову накладну, потрібно натиснути кнопку «Приход» й 
заповнити форму, показану на рисунку 25. 

На формі треба вибрати ТМЦ (натиснути на поле зі списком і вибрати пот-
рібний елемент). Поле номера документа і закупівельна ціна формуються авто-
матично. На формі потрібно обов'язково ввести кількість ТМЦ і дату докумен-

Рисунок 23 — Головне меню 
макросу «ЗаполнениеБазы»



 22

та. Кнопка «Записать» помістить інформацію у вигляді окремого рядка на ар-
куш «Прих».  Якщо прибуткова накладна містить багато рядків, можна продо-
вжувати користуватися  формою. Після натискання кнопки «Выход» буде сфо-
рмований документ «Приходная накладная».  

Рисунок 24 — Форма для введення параметрів ТМЦ 

Формування видаткової накладної виконують аналогічно. На формі потрі-
бно вибрати ТМЦ, дату документа, кількість реалізованого ТМЦ, а також ціну 
реалізації: оптову, дрібнооптову або роздрібну. Для цього досить позначити ці 
ціни «прапорцем». Макрос автоматично визначить значенні цін з бази (аркуш 
«ТМЦ») і підставити їх до відповідних полів у формі. Допускається вводити 
іншу ціну ТМЦ: для цього потрібно активізувати параметр «Другая» й у відпо-
відному полі надрукувати значення ціни. 

Рисунок 25 — Форма для формування прибуткової  накладної
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