Семінар
«MS Excel
для економістів
та фінансистів»

Академія PwC

Цілі
тренінгу
Метою навчання є передачазнань
та навичок, необхідних для
ефективнішої роботи у програмі
Excel.
У ході тренінгу будуть розглянуті
такі питання:
 Налаштування програми під
потреби користувача
 Застосування вбудованих
функцій Excel
 Робота з великимиобсягами
даних
 Аналіз даних, у тому числі за
допомогою зведених таблиць
 Контроль правильності
розрахунків

Цільова
аудиторія
Спеціалісти-практики у галузі
міжнародного та українського
обліку, економісти, фінансисти.

Тривалість

Час проведення:
09.30 – 17.00
1 день (8 академічних годин)

Сертифікати

Після закінчення семінару
учасникам видається сертифікат
про проходження навчальноконсультаційного семінару.

Зміна дати, часу, місця проведення та
змісту семінару:
Організатори семінару залишають за
собою право змінювати дату, час, місце та
зміст семінару, а також відміняти семінар у
випадку недостатнього попиту чи з інших
причин, які не залежать від нас.

Програма
курсу
«MS Excel для
економістів
та фінансистів»

1

Блок

Налаштування програми
Налаштування загальних
параметрів
Користувацька панель
швидкого доступу
Додавання рідкісних інструментів
Комбінації клавіш
швидкого доступу
Найбільш корисні та
найуживаніші комбінації

Блок
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Організація даних в Excel
Організація даних, найбільш
ефективне розташування таблиць

Функції пошуку, посилань і
підстановки
ЗМІЩ, ІНДЕКС, ПОШУКПОЗ різні варіанти і комбінації
Функції підсумовування
СУМЯКЩОМН

Списки
Управління користувацькими
списками автозаповнення
Дані
Типи даних, їх особливості
Різні типи посилань
Абсолютні, відносні та мішані
посилання, принципи їх
використання

Виправлення помилок
ЯКЩОПОМИЛКА
Фільтри, сортування
Фільтрування і сортування даних,
створення проміжних підсумків
Створення зведених таблиць
Принципи організації вихідних
даних для зведених таблиць,
створення і управління зведеними
таблицями

Функції пошуку
ВПР і ГПР - особливості
використання і комбінування
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Блок
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Блок

Діаграми, графіки
Види графіків і діаграм, їх
створення та застосовність для
різних типів даних

Захист клітинок, аркушів і
робочих книг
Обмеження доступу за допомогою
паролів

Умовне форматування
Візуалізація інформації, пошук
помилкових даних

Розбиття по стовпцях
Робота з текстом
Конвертація із текстових файлів і
баз даних

Спарклайни
Пошук помилок
Трасування обчислень,
покроковий перегляд обчислень,
функції виправлення помилок,
циклічні посилання
Перевірка значень, що
вводяться
Установка обмежень на введення
даних у певні клітинки
Списки
Створення розкривних списків
Імена
Створення і використання
іменованих констант і діапазонів в
обчисленнях, навігація за
аркушами за допомогою імен

Текстові функції
ЛІВСИМП, ПРАВСИМП, ПСТР,
ЗНАЙТИ
Гіперпосилання
Використання гіперпосилань
Логічні функції
ЯКЩО, І,АБО
Макроси
Якщо формул недостатньооглядово про макроси

Контактна
інформація
Наш офіс розташований у центральній
частині Києва. Ми пропонуємо нашим
клієнтам заняття у комфортабельних та
повністю оснащених офісних приміщеннях.

Ірина Блінова
Керівник Академії PwC
в Україні
irina.blinova@pwc.com

01032, Київ,
вул. Жилянська, 75
10 поверх
+38044 354 0404
education.ukraine@ua.pwc.com

facebook.com/PwCAcademyUkraine
linkedin.com/in/
pwc-academy-ukraine-9bbaaa187

pwc.com/ua
Наша місія у PwC – це побудова довіри у суспільстві та
вирішення важливих проблем. Ми– це мережа компаній у
157 країнах світу. Наша команда налічує понад 276 000
людей, які надають якісні послуги у сферах аудиту,
консалтингу та оподаткування. Ви можете знайти більше
інформації про нас та поділитися з нами тим, що має
значення саме для вас, на сайті: www.pwc.com
Зверніть увагу, що бренд PwC об’єднує мережу фірм,
кожна з яких є окремою юридичною особою. Для більш
детальної інформації перегляньте, будь ласка, розділ:
www.pwc.com/structure
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