
    
Тема: Візуалізація рядів і трендів даних 
Мета: Сформувати навички побудови діаграм в MS Excel на основі табличних даних; правильно 

вибирати тип і вид діаграми; виконувати редагування та форматування діаграми та її 
елементів. 

 
Ділова графіка 

Діаграма — це зручний спосіб подання даних таблиці в графічному вигляді, що доцільно 
використовувати для аналізу й порівняння даних. 

У програмі Excel термін «діаграма» використовується для позначення усіх видів 
графічного подання числових даних — діаграм та графіків. Діаграма пов'язана з даними, на основі 
яких вона створена, і автоматично оновлюється під час зміни даних. 

Основні елементи діаграми 
Область діаграми, крім області побудови, де розміщена сама діаграма, містить й інші 

елементи, які служать для надання наочності діаграмі (рис. 3.1). 

Рядом даних називається набір пов'язаних між собою елементів даних, які відображені на 
діаграмі. Кожному ряду даних на діаграмі відповідає окремий колір або спосіб позначення, що 
зазначений у легенді діаграми. Діаграми всіх типів, крім кругової, можуть містити декілька рядів 
даних. 

Підписи значень — підпис з додатковими відомостями про маркер даних, який представляє 
одну точку даних або значення клітинки аркуша. 

Маркер даних — смуга, ділянка, точка, сегмент чи інший об'єкт на діаграмі, що відповідає 
одному значенню однієї клітинки аркуша. Маркери даних одного кольору на діаграмі утворюють 
ряд даних. 

Осі діаграми є лініями, що призначені для обрамлення ділянки побудови діаграми, 
нанесення розмітки (шкал), яким відповідають основні значення елементів даних і категорії. Для 
більшості плоских діаграм використовуються первинні (основні) і допоміжні осі. 

Легенда — підпис, який визначає візерунок або колір рядів або категорій даних на діаграмі. 
Легенда містить для кожного ряду даних ключ і поле — назву. Ключ легенди повторює колір і 
візерунок, заданий для елементів даних ряду. Легенда може створюватися в автоматичному 
режимі, якщо під час побудови діаграми інтервал клітинок включав назви рядів. Якщо імена рядів 
явно не задані, то легенда використовує стандартне ім'я Ряд (номер). 

 
Рис. 3.1. Елементи діаграми 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 

Теоретичні відомості 
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Для побудови діаграми потрібно виділити діапазон клітинок з даними, на основі яких 
будуватиметься  діаграма. Виділений діапазон  клітинок може бути як зв’язаним, так і 
незв’язаним. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків і стовпців. 

Після цього потрібно перейти на вкладку Вставка і у групі Диаграммы вибрати 
необхідний тип і вид діаграми. 

У результаті  на аркуші  з електронною таблицею  буде побудована діаграма вибраного 
типу і виду, значення властивостей об’єктів якої встановлюються за замовчуванням. 

Коли область діаграми виділена, то на стрічці груп інструментів з’являється тимчасовий 
розділ Работа с диаграммами з трьома тимчасовими вкладками: Конструктор, Макет и 
Формат, які містять кнопки для роботи з діаграмою. 

Редагування діаграм 
Побудовану діаграму можна редагувати. Редагування діаграми полягає в: 

• зміні способу формування ряду даних: з даних рядка, або з даних стовпця; 

• зміні діапазону комірок, за даними яких будується діаграма; 

• зміні типу, виду або макета діаграми; 

• вставленні, переміщенні, видаленні або зміні назв діаграми і осей, легенди, підписів 
даних та інше; 

• зміні відображення осей і ліній сітки; 

• редагування окремих об’єктів діаграми та інше. 
Для редагування  макету діаграми  можна використати  списки кнопок  групи Подписи 

вкладки Макет (рис. 3.2): 

 
Рис. 3.2. Кнопки зі списками команд для редагування макету діаграми 

 
Форматування діаграм 

Для форматування діаграм можна на вкладці Конструктор в групі Стили диаграмм 
вибрати один зі стилів оформлення діаграми. 

Для форматування окремого елемента діаграми  потрібно виділити його і використати 
кнопки вкладок  Макет або Формат. 

Типи діаграм 

В Microsoft Excel 2010  можна побудувати діаграми 11 типів. Кожен тип діаграми  має 
кілька видів, але основою всіх їх є три основні різновиди: кругова діаграма, стовпчикова діаграма 
і графік. 

Кругова діаграма — це круг, поділений на сектори, розмір яких пропорційний 
зображуваним числам (рис. 3.3). Використовується тоді, коли важливо бачити, який відсоток 
припадає на те чи інше число у загальній сумі чисел. 

На стовпчиковій діаграмі кожна величина подається у вигляді стовпчика, висота якого 
пропорційна значенню цієї величини (рис. 3.4). Використовується, коли потрібно відобразити 
залежність між  двома числовими величинами. 
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Рис. 3.3. Кругова діаграма факторів, що впливають на здоров’я людини 

 
 

 
Рис. 3.4. Стовпчикова діаграма продажу морозива в різні пори року 

 
Графік у Microsoft Excel — це набір точок, які часто сполучені лініями, положення яких 

визначається парою координат (рис. 3.5). Діаграми  цього типу  ілюструють  тенденцію змінення 
даних через сталі проміжки часу. 

 

 
Рис. 3.5. Графік зміни середньої температури атмосфери землі 

 
Тренди 

Ряди даних можна використовувати для прогнозування певного явища, процесу. Марічка 
займається фітнесом, слідкує за своїм харчуванням і спостерігає за зміненням маси свого тіла за 
півроку (табл. 3.1): 
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Таблиця 3.1 
Маса Марічки протягом півроку (в кг) 

Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень 

60,7 60,6 60,4 60,1 60 59,7 

 
Тренд (англ. trend — тенденція) — це основна тенденція змінення певного процесу. 

Марічку цікавить прогноз, як змінюватиметься її маса протягом наступних місяців, якщо 
вона буде харчуватися як і останні півроку і займатиметься фітнесом з такою самою 
інтенсивністю. 

Цей прогноз можна отримати, побудувавши лінію тренду в Excel. 
Лінія тренду — це лінія, уздовж якої розташовуються на діаграмі точки, що зображають 

дані з певного ряду даних. 

Побудуємо лінію тренду за даними таблиці 3.1. 

Для цього потрібно за даними цієї таблиці побудувати точкову діаграму (Вставка ⇒ 
Точечная ⇒ Точечная с маркерами) і виконати Макет ⇒ Линия тренда ⇒  Линейное 
приближение. Отримаємо точкову діаграму за даними таблиці 3.1 і лінію тренду, яка задається 
лінійною функцією (рис. 3.6). 

За цією лінією тренду можна зробити прогноз, що маса Марічки в жовтні (точка на прямій, 
що відповідає числу 7 на горизонтальній осі) становитиме приблизно 59,5 кг, а в листопаді (точка 
на прямій, що відповідає числу 8 на горизонтальній осі) — 59,3 кг.  

 
Рис. 3.6. Точкова діаграма маси 

і лінійна лінія тренду з прогнозуванням на 2 періоди 
 

Якщо вибрати діаграму і виконати Макет ⇒ Линия тренда ⇒ Дополнительные 
параметры линии тренда, то відкриється вікно Формат линии тренда (рис. 3.7), у якому можна: 

• установити інший період прогнозування (поля вперед на і назад на); 

• задати іншу назву лінії тренду в легенді (перемикач Другое і поле справа від нього); 

• вибрати іншу функцію, яка задаватиме лінію тренду: 
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 якщо значення в ряді даних зростають або спадають, то доцільно вибрати 
Линейная; 

 якщо значення ряду даних спочатку зростають, а потім спадають або навпаки, то 
доцільно вибрати Полиномиальное (лат. поліном — многочлен) зі степенем 2; 

 якщо значення в ряді даних зростають, потім спадають, потім знову зростають, то 
доцільно вибрати Полиномиальное зі степенем 3; 

 якщо розташування точок на діаграмі відповідає більш складним закономірностям, 
то можна вибирати іншу функцію із запропонованих. Точність прогнозу, для якого й 
будується лінія тренду, залежить від того, наскільки щільно точки розташовані 
уздовж лінії тренду; 

• відформатувати лінію тренду (вкладки Цвет линии, Тип линии та ін.).  

 
Рис. 3.7. Вікно Формат линии тренда 

                                                 
Спробуємо спрогнозувати народжуваність в Україні в наступні роки, використавши дані 

(табл. 3.2) народжуваності в Україні за попередні роки, починаючи з 1990 року. 

Таблиця 3.2 

Народжуваність в Україні 

Рік 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Народжуваність, тис. дітей 657,2 492,9 385,1 428,3 514,2 472,8 468,1 
 

Оскільки, за даними таблиці 3.2, за вказані роки народжуваність в Україні спочатку 
спадала, потім зростала, потім знову спадала, то виконаємо Вставка ⇒ Точечная ⇒ Точечная с 
маркерами, потім Макет ⇒ Линия тренда ⇒ Дополнительные линии тренда і у вікні Формат 
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линии тренда виберемо Параметр линии тренда Полиномиальний зі степенем 3 і встановимо 
Прогноз ⇒ вперед на 3 періоди. 

Отримана  лінія  тренду  (рис. 3.8)  визначає,  що  у  2020  році  народжуваність в Україні 
становитиме приблизно 380 тис. дітей 

 
Рис. 3.8. Точкова діаграма народжуваності й поліноміальна лінія тренду з прогнозуванням 

на 3 періоди 

 
Зазначимо, що прогнозування з використанням лінії тренду не завжди є правильним. Так, 

якщо за даними 2009–2016 років, наведеними в таблиці 3.3, побудувати лінію тренду і 
спрогнозувати новорічну температуру в Києві у 2017 році (рис. 3.9), то вона мала б дорівнювати – 
-15˚ С, хоча реальні дані зовсім інші. 

Таблиця 3.3 
Таблиця температур у Києві 1 січня у 2009–2018 роках 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
–8° –7° –4° 0° –2° –2° –7° –10° –1° 3° 

 

 
Рис. 3.9. Лінія тренду температури в Києві 1 січня 

 
 
Цей приклад демонструє, що не до всіх процесів можна застосувати прогнозування з 

використанням лінії тренду. 
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Створити нову робочу книгу, в якій на окремих аркушах виконати завдання 1-7. Зберегти 

робочу книгу у власну папку з іменем «Візуалізація рядів і трендів даних_Номер Групи». 

Завдання 1 
Таблиця 3.10 містить  статистичні дані про чисельність населення України за статтю за 1940-

2016 роки.  
 

 
Рис. 3.10. Статистичні дані про чисельність населення України за статтю за 1940-2016 рр. 

 
• Обчисліть чисельність населення по роках. 
• Побудуйте на окремому аркуші кругову діаграму за кількістю чоловіків і жінок у 2016 

році. 
• Побудуйте на окремому аркуші гістограму  кількості чоловіків і жінок по рокам. 
• Побудуйте графік природнього приросту населення України за певний період. 
Діаграми відредагуйте та відформатуйте згідно зразків, зображених на рис. 3.11. 

 

     

 
Рис. 3.11. Зразки діаграм 

Завдання до виконання практичної роботи 
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Аналізуючи  побудовані діаграм, дайте відповідь на такі питання: 

• Як змінювалася чисельність  населення України за період з 1940 по 2016 роки? 

• Який період, на вашу думку, свідчить про стабільність в Україні? 

• Як ви вважаєте, що впливає на демографічну ситуацію в нашій країні? 

• Що ви можете сказати про чисельність чоловіків і жінок у 2016 році?  Спробуйте 
пояснити, чому так. 

Завдання 2 
У здорової людини потреба в білках, жирах і вуглеводах становить відповідно 12%, 60% 

та 28% від маси спожитих продуктів. На основі даних таблиці хімічного складу та енергетичної 
цінності страв (продуктів), поданих на сніданок (рис. 3.12),   обчисліть загальну кількість  білків, 
жирів і вуглеводів, споживаних під час сніданку. 

 
Рис. 3.12 Таблиця з вихідними даними 

 

Побудуйте діаграму, за якою можна буде з'ясувати, чи відповідає цей сніданок потребі 
людини в білках, жирах і вуглеводах.  

Зробіть висновок щодо відповідності сніданку потребам людини у білках, жирах і 
вуглеводах. 

Для наочного відображення калорійності страв, поданих на сніданок, побудуйте гістограму 
згідно зразка (рис. 3.13). 

 
Рис. 3.13. Гістограма хімічного складу та енергетичної цінності страв 
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Завдання 3 
Створіть таблицю середньої температури атмосфери Землі по роках за поданою 

формою, у якій другий стовпець містить значення температури за шкалою Кельвіна, 
третій міститиме значення температури за шкалою Цельсія (рис. 3.14). Обчисліть значення 
температури за шкалою Цельсія, скориставшись формулою  tc = tk –273,15, де tc — температура 
за шкалою Цельсія, tk — температура за шкалою Кельвіна. 

 
Рис. 3.14. Таблиця середньої температури Землі  

 
Проаналізуйте зміни температури атмосфери Землі за шкалою Цельсія внаслідок 

збільшення концентрації газів СО2, СН4, N2O та фреонів. Для цього подайте відповідні дані у 
вигляді діаграми (рис. 3.15). 

 

  
Рис. 3.15. Графік зміни середньої температури атмосфери Землі, С  

 
Дайте відповідь на наступні питання: 

• Аналізуючи отриманий графік, що  можна сказати про температуру атмосфери Землі? 

• Протягом якого періоду температура атмосфери Землі залишалася на одному рівні, 
тобто не змінювалась? 
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• Що спостерігається, починаючи з 1980 року? 

• Який прогноз щодо температури на майбутнє ви можете зробити? 

Завдання 4 

На робочому аркуші Лист3 побудувати графік функції у=2x2, на інтервалі  
[-1;2] з кроком 0,2. 

Порядок виконання 
1. Побудуйте таблицю значень функції за зразком.  

a) для введення аргументу скористайтесь автозаповненням або діалоговим вікном 
Прогрессия; 

b) встановіть числовий формат значень у комірках та задайте кількість десяткових 
знаків після коми; 

c) значення функції у=2x2 обчисліть за формулою. 

2. Для побудови графіка виділіть діапазон комірок А2:B17, який містить таблицю значень  
функції і її аргумент. 

3. Перейдіть на вкладку Вставка і в групі Диаграммы виберіть тип діаграми Точечная. 

4. Оформіть за зразком (рис. 3.16) 

Використовуючи алгоритм побудови графіка функції наведений вище, побудуйте графіки 
для наступних функцій: 

у=х3+4х-1, х∈[0;2], k=0,1; 
y=|𝑥|

2
3 , х∈[-1;4], k=0,2; 

 

 
Рис 3.16. Графік функції у=2x2  
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Завдання 5  
Використовуючи лінію тренду, спрогнозуйте видобуток газу в Україні в наступні два роки за 

даними, наведеними в електронній таблиці (рис. 3.17). 

 
Рис. 3.17. Таблиця з вихідними даними 

 
Порядок виконання 

1. Створіть таблицю видобутку газу в Україні за останні 10 років.  

2. Виділіть діапазон даних В2:K3. 

3. Перейдіть на вкладку Вставка, у групі Диаграммы виберіть тип діаграми  Точечная 
(Точечная с маркерами). Проаналізуйте розташування точок на діаграмі. 

4. Якщо більшість точок розташовані вздовж деякої прямої, виділіть діаграму і перейдіть на 
вкладку Макет і у групі Анализ натисніть кнопку Линия тренда і виберіть команду Линейный 
прогноз. Використовуючи побудовану лінію тренду, визначте і запишіть у зошит обсяг газу, який 
імовірно буде видобуто в Україні в наступні 2 роки. 

5. Якщо більшість точок розташовано вздовж деякої параболи, виділіть діаграму, перейдіть 
на вкладку Макет і у групі Анализ натисніть кнопку Линия тренда,  виберіть команду 
Дополнительные параметры линии тренда. 

6. У вікні Формат линии тренда встановіть перемикач Полиномиальная,  установіть у полі 
Степень значення 2, установіть Прогноз вперед на 2 периода і виберіть ОК. 

7. Використовуючи побудовану лінію тренду, визначте і запишіть у зошит обсяг газу, який 
імовірно буде видобуто в Україні в наступні 2 роки. 

8. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з тим самим іменем.  

Завдання 6 
Фірма зібрала статистичні дані про обсяг продажу своєї продукції в регіоні  (рис. 3.18). Для 

прийняття рішення стосовно плану випуску продукції на найближчі два роки фірмі потрібно мати 
кількісний прогноз. Побудувати кількісний прогноз на найближчі три роки. 

 

 
Рис. 3.18. Таблиця з вихідними даними 

 
Порядок виконання 

1. У комірках А1:G3 робочого аркуша створіть таблицю (див. рис. 3.18). 

2. Виділіть дані в комірках В2:G3 і побудуйте діаграму – гістограму (див. рис. 3.18) 

3. Активізуйте діаграму, відкрийте контекстне меню ряду даних і виберіть команду Добавить 
линию тренда. На екрані з’явиться діалогове вікно Формат линии тренда. 
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4. У діалоговому вікні  оберіть тип лінії тренда, а саме Логарифмическая. 
5. У групі Прогноз можна вказати число періодів, на які лінія тренда або складає прогноз 

(уперед), або визначає історію процесу (назад). Задайте вперед на три періоди (роки у цьому 
прикладі). Натисніть на кнопку ОК. Якщо встановлено прапорець у віконці Показывать 
уравнение на диаграмме, то рівняння лінії тренда відображатиметься на діаграмі. При 
встановленому прапорці у віконці Поместить на диаграмму величину достоверности 
аппроксимации (R^2) на діаграмі відображатиметься величина достовірності апроксимації 
статистичних даних рівнянням регресії: чим ближче R^2 до 1, тим ліпше апроксимуються дані. 
Якщо ця величина перебуває в межах від 0,9 до 1, то лінію тренда можна використовувати 
для прогнозування. 

6. На діаграмі буде відображена лінія тренда, що відповідає обраному типу лінії тренда 
(рис. 3.19). Щоб змінити вигляд лінії (колір, товщину, стиль), потрібно відкрити її контекстне 
меню і в діалоговому вікні Формат линии тренда обрати необхідні параметри. 

Як бачимо, слід обирати такий тип лінії тренда, щоб значення величини R^2 перебувало в 
межах від 0,9 до 1. Отже, обраний тип Логарифмическая линия тренда дуже добре апроксимує 
задані статистичні дані (R^2=0,9893). 

Значення Вперед на 3 периода полягає в створенні прогнозних даних наперед на 2018, 2019 і 
2020 роки.  

7. Нанесіть на діаграмі проміжні лінії сітки і зніміть з діаграми значення обсягу продажу на 
наступні 3 роки. Внесіть дані в таблицю. 

 

 
Рис. 3.19. Діаграма значень обсягів продажу на наступні 3 роки 

Завдання 7 

Створіть електронну таблицю з даними про валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 
останні 4 роки. Побудуйте лінію тренду і спрогнозуйте ВВП України в наступні 2 роки.  

 

 
Рис. 3.20. Валовий внутрішній продукт (ВВП) з 2014 по 2017 рр. 
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1. Що таке діаграма? Для чого вона призначена? 
2. Які основні елементи містить діаграма? 
3. Як побудувати діаграму в програмі MS Excel? 
4. Які типи діаграм ви знаєте? Які із них є базовими? 
5. Коли доцільно використовувати діаграми кругового типу? 
6. Коли доцільно використовувати діаграми типу гістограм? 
7. Що таке редагування діаграми? 
8. Як доцільно виконувати редагування даних в діаграмі? 
9. Що ви розумієте під форматуванням діаграм? 
10. Що потрібно зробити для виконання форматування рядів даних в діаграмі? 
11. Що таке тренд? 
12. У чому полягає сутність лінії тренда? 
13. Який алгоритм побудови лінії тренда на діаграмі? 

 
1. Руденко В. Д. Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. 

освіти / В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко. — Харків : / Вид-во «Ранок», 2018.  
2. Ривкінд Й. Я. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. 

освіти / Й. Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2018. – 144 с.: іл. 

3. Морзе Н. В. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. 
освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. — К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240 с.: іл. 
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