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1. Види та представлення фахової інформації. Взаємозв’язки між даними 

Забезпечення ефективного функціонування підприємств потребує економічно 

грамотного управління їхньою діяльністю, яке багато в чому визначається вмінням 

її аналізувати. За допомогою аналізу вивчають тенденції розвитку, глибоко і 

системно досліджують фактори зміни результатів діяльності, обґрунтовують плани 

та управлінські рішення, здійснюють контроль за виконанням їх, виявляють резерви 

підвищення ефективності виробництва, оцінюють результати діяльності 

підприємства, виробляють економічну стратегію його розвитку. 

Економічний аналіз – це наукова база прийняття управлінських рішень у 

бізнесі. Для обґрунтування їх необхідно володіти економічної інформацією. 

Економічна інформація налічує багато різновидів і відбивати певні події, 

явища, процеси, що вже відбулися або мають відбутися. 

Відповідно до виконуваних функцій управління виділяють такі види 

інформації:. 

Прогнозна інформація пов'язана з функцією прогнозування, відображає 

ймовірне твердження про майбутній стан господарських процесів із високим 

ступенем вірогідності. Наприклад, прогнозований розмір прибутку за  рік. 

Планово-договірна інформація пов'язана з функцією планування й описує 

господарські процеси, що мають відбутися в заданому часовому періоді. Наприклад, 

планований обсяг випуску продукції конкретного найменування за місяць, кількість 

матеріалів конкретного найменування, які постачаються за договором. 

Облікова інформація пов'язана з функціями оперативного, бухгалтерського, 

статистичного обліку і відбиває господарські процеси, що вже здійснилися, а також 

їхній фактичний стан. Наприклад, кількість відпущеного матеріалу конкретного 

найменування зі складу цеху за робочу добу. 

Нормативна інформація пов'язана з функцією підготовки виробництва. Вона 

регламентує межі витрат матеріальних та трудових ресурсів, рівень запасів і заділів, 

встановлення складу та структури об'єктів виробництві послідовність технологічних 

операцій та ін. Наприклад:  норми витрати продуктів для виготовлення блюда чи 

коктейлю. 

Розцінкова інформація включає ціни, розцінки, які встановлено на матеріали, 

продукцію, типи роботи. Ціни можуть бути планові, фактичні, прейскурантні, 

відпускні, оптові, роздрібні. Наприклад, планова ціна на продукцію конкретного 

найменування. 

Довідкова інформація призначена для деталізації господарських процесів, їх 

якісного розшифрування і доповнення різними відомостями. Наприклад, 

найменування та технічна характеристика виробу, найменування й адреса 

підприємства. 

Таблична інформація містить коефіцієнтні величини або заздалегідь обчислені 

значення. Наприклад, розмір податку з оподатковуваної суми заробітку. 

Нормативна, розцінкова, довідкова, таблична інформація є загально 

функціональною, призначена для прийняття всіх управлінських рішень. Ця 

інформація ведеться сумісно й утворює в умовах автоматизованого оброблення 

інформації фонд нормативно-довідкової інформації (НДІ). 
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Людина створила природну ІС, оскільки існувала потреба постачати 

виробництву інформацію, необхідну для контролю та прийняття управлінських 

рішень, навчилася збирати цю інформацію, обробляти і передавати її за при-

значенням. Класифікацію економічної інформації щодо технології її оброблення, 

перетворення на інформацію для управління показано на схемі. 

 
За технологією оброблення та використання в управлінських рішеннях 

економічну інформацію поділяють на такі види: 

Початкова — інформація, що надходить до об'єкта, який регулюється (вхід). 

Внутрішня — інформація, що виникає в процесі виробничо-господарської 

діяльності об'єкта, який регулюється. 

Зовнішня — інформація, що виникає за межами об'єкта, який регулюється. 

Змінна — інформація, що характеризується зміною своїх значень при кожному 

її фіксуванні (реєстрації), відображає господарську діяльність і зміни, що в ній 

відбуваються. Використовується в одному циклі оброблення. 

Умовно-стала — інформація, що зберігає свої значення протягом тривалого 

періоду. Термін її застосування великий і використовується в багатьох циклах 

оброблення. 
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Необроблена — інформація, що не підлягає ніяким перетворенням і в 

незмінному вигляді переходить із вхідної у вихідну. Інша — оброблена. 

Вхідна — інформація, що вводиться для оброблення.  

Похідна — заново створена інформація. 

Вихідна — видається системою наприкінці оброблення або після закінченні 

окремих її етапів. До її одержання задається мета функціонування ІС. Вихідна 

інформація може бути для зовнішнього використання в системах управління більш 

високого рангу або партнерів, а також для внутрішнього використання — це власне 

інформація для управління об'єктом 

Проміжна — інформація, що знову надходить для чергового оброблення.   

Інформація може бути представлена у вигляді таблиць. Наприклад:  

 

Таблиці можуть містити великий обсяг інформації, різнопланові показники за 

різні періоди і буває важко зорієнтуватися та найти потрібні цифри. Для цього на 

основі табличних даних будують діаграми, які візуально показують тенденцію 

росту чи спадання показників, наприклад: прибутку підприємства, доходів, ріст 

валют. 



5 

 

 

 

 

 
 

 

2. Роль та значення графічних зображень в аналізі взаємозв’язків у 

предметній фаховій області 

 

Для кращого сприйняття і розуміння закономірностей явищ і процесів у 

предметній фаховій області широко використовуються графічні способи зображення 

інформації. 

Графік являє собою систему подання інформації про соціально-економічні 

явища за допомогою наочного зображення статистичних числових величин та їх 

співвідношень з використанням знакових систем: крапок, знаків, ліній, 

геометричних фігур, малюнків з метою їх узагальнення і подальшого 

аналізу. Графіки мають ту перевагу перед текстовим викладом і статистичними 

таблицями, що дають наочні результати статистичного зведення і обробки 

масового матеріалу.  

Графіки є найефективнішою формою відображення даних з точки зору їх 

сприйняття. За допомогою графіків досягається наочність характеристики 

структури, динаміки, взаємозв'язку явищ та їх порівнянь. На графіках відразу видно 

зміни показника, порівняльну швидкість зміни різних показників, їх коливання. При 

графічному зображенні статистичні дані привертають до себе увагу, справляють 

більш яскраве враження, краще усвідомлюються і запам'ятовуються. Тому графіки 

широко застосовуються у наукових дослідженнях та для популяризації 

статистичних даних.  

Графічні зображення різноманітні, але всі вони мають однакові складові 

елементи: поле графіка, графічний образ, просторові і масштабні орієнтири. Кожний 

елемент має своє призначення і виконує певну роль як у побудові, так і у 

інтерпретації графіка. 
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Поле графіка - це простір, у якому розміщуються геометричні або інші 

графічні знаки. Межі поля графіка характеризуються його форматом, тобто 

розміром і пропорціями сторін. Розмір поля графіка залежить від призначення 

графіка. Він значно більший у графіків, призначених для публічної демонстрації на 

виставці, в аудиторії, ніж у тих, які розміщені в книгах, наукових доповідях, звітах.  

Графічний образ - це сукупність геометричних або графічних знаків, за 

допомогою яких відображуються статистичні дані. Це є основою графіка, його 

мовою. До геометричних знаків відносяться крапки, відрізки прямих ліній, кола, 

прямокутники, квадрати, а також різні їх частини - півкола, сектори та ін.  

Просторові орієнтири використовують для визначення порядку розміщення 

графічних знаків у полі графіка. Найчастіше використовують прямокутну систему 

координат.  

Масштабні орієнтири застосовують для визначення розмірів геометричних та 

інших графічних знаків. Масштаб - це умовна міра переводу числового значення 

статистичної величини у графічну, і навпаки. 

Масштабна шкала складається з трьох елементів: лінії, яка є носієм або опорою 

шкали (вісь ординат); позначки шкали (риски або точки, розміщені у певному 

порядку на носії шкали); числових позначень, які відповідають поділу шкали. Як 

правило, вони починаються з нуля. Над числами шкали вказують одиниці їх 

вимірювання. 

Графіки обов'язково супроводжуються заголовками. У заголовку вказується, які 

показники зображені і в яких одиницях вимірювання, об'єкт або територія та період 

часу, до яких відносяться зображені показники. 

Для зображення статистичних даних використовують різні графіки. 

Класифікація графіків дає можливість визначити загальні риси, аналітичні 

можливості, техніку побудови. 

За загальним призначенням графіки поділяють на аналітичні, ілюстративні 

та інформаційні. 

За функціонально-цільовим призначенням виділяють графіки групувань і 

рядів розподілу, рядів динаміки, взаємозв'язку і порівняння. 

На особливу увагу заслуговує класифікація статистичних графіків за видом їх 

поля, згідно з якою розрізняють дві групи: діаграми (від грец. diagramma - 

зображення, рисунок, креслення; і статистичні карти або картограми. 

Діаграми - це такий вид графіків, у якому цифрові дані зображені за 

допомогою геометричних фігур або знаків.  

За формою графічного образу діаграми поділяють на лінійні, стовпчикові, 

стрічкові, секторні, кільцеві, радіальні та інші. Всі площинні діаграми (двовимірні 

графіки) можуть бути зображені у тримірному просторі. Тоді вони матимуть вид 

просторових графіків. 

За умовними даними про випуск різних видів продукції на підприємстві 

протягом звітного року, які наведені в таблиці, розглянемо можливі варіанти 

графічного зображення. 
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 Випуск продукції на підприємстві за рік (тис. грн.) 

Вид 

продукції 

Випуск продукції по кварталах Всього за 

рік І ІІ ІІІ ІV 

А 150 130 200 220 700 

В 320 360 400 450 1530 

С 90 70 60 110 330 

D 260 290 300 320 1170 

 
820 850 960 1100 3730 

Лінійні діаграми  використовують для відображення динаміки досліджуваних 

явищ. Будують лінійну діаграму за допомогою системи прямокутних координат. На 

горизонтальній осі X відкладають однакові відрізки, що становлять періоди часу 

(дні, місяці, роки тощо). На вертикальну вісь Y у певному масштабі наносять 

величину, що кількісно характеризує досліджуване явище. На координатному полі 

на певній віддалі від осей X і Y, які дорівнюють величині показника за даний період, 

ставлять точки-координати. Всі точки з'єднують прямими лініями, в результаті чого 

дістають ламану лінію, яка характеризує зміни досліджуваного явища за даний 

період.  

 
Стовпчикові діаграми відображають статистичні дані у вигляді 

прямокутників однакової ширини, розміщених вертикально на горизонтальній 

прямій. Висота кожного стовпчика пропорційна величині зображених явищ. Цифри, 

як правило, записують всередині стовпчиків, або над ними. Стовпчикові діаграми, 

які прийнято називати гістограмами, застосовують для порівняння величин різного 

значення, для характеристики того самого явища в динаміці (рис.2), для зображення 

динаміки і структури явища (рис. 3). Якщо стовпчики розміщені горизонтально, 

діаграма називається стрічковою (мал. 4). Довжина рядка у стрічковій діаграмі 

пропорційна величині показника. Методика побудови таких діаграм та їх 

призначення аналогічне до стовпчикових діаграм. 
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Таким чином, за допомогою стовпчикової і стрічкової діаграм можна показати 

не лише динаміку показника, але й частку кожного виду продукції в загальному 

випуску продукції (рис. 3-4). 
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Секторні (кругові) діаграми використовують для наочного зображення 

структури одного соціально-економічного 

явища. При побудові секторної (кругової) 

діаграми будують коло, площу якого 

приймають за 100. Потім коло ділять на 

сектори, кількість яких дорівнює кількості 

складових частин сукупності.  Кожний 

сектор виділяють фарбами. Цифрові дані 

розмірів або питомої ваги досліджуваного 

явища розміщують всередині секторів або 

за межами кола (рис. 5). 

Різновидом секторної діаграми є кільцева діаграма, яка використовується для 

наочного зображення структури соціально-

економічних явищ за двома і більше рядами 

статистичних даних. Структура кожного ряду 

відображається за допомогою одного кільця. Кільця 

можуть бути різних діаметрів і вкладені одне в 

одне. Сума всіх значень одного ряду приймається за 

100% і відповідає певному кільцю. Перевага 

кільцевої діаграми полягає у можливості одночасно 

відобразити структуру декількох рядів (рис. 6). У 

наведеній секторній діаграмі зображено розмір 

випуску кожного виду продукції у загальному 

річному обсязі продукції. 

На кільцевій діаграмі можна побачити структуру випуску продукції в кожному 

кварталі. 

Радіальні діаграми  застосовують для вивчення 

і аналізу сезонних коливань. Розрізняють радіальні 

діаграми замкнуті і спіральні. Приклад замкнутої 

радіальної діаграми на основі даних про кількості 

зареєстрованих шлюбів за місяцями 1998-2000 pp.  

зображено на мал. 7. 

  

Для графічного зображення зміни у часі 

структури досліджуваного явища 

застосовують шарові діаграми (діаграми 

з областями). Це є різновид лінійних 

діаграм, які використовують для 

одночасного зображення процесу змін 

соціально-економічного явища у часі як в 

цілому, так і окремих його складових 

частин, тобто зміну його структури.  

Важливим засобом наочного 

відображення та аналізу суспільних явищ є 

картограми і картодіаграми. 
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Картограма — це така статистична карта, на якій розподіл досліджуваної 

ознаки по території відображено умовно (штрихуванням, зафарбовуванням тощо) 

залежно від величини статистичної ознаки. Ці умовні позначення розміщують 

всередині контуру обстежуваного району відповідно до середнього значення 

показника цього району. Картограми використовують у тих випадках, коли 

необхідно відобразити певний статистичний показник соціально-економічного 

явища між окремими районами для визначення закономірностей цього розподілу. За 

допомогою картограм по регіонах можуть бути відображені такі показники: 

урожайність, щільність населення, рівень зайнятості населення, рівень 

захворюваннь та ін. Наприклад, на картограмі наведено показники захворювання на 

вірус Covid в Україні.  

 
 

Картограми поділяють на два види: фонові й точкові. 

На фонових картограмах інтенсивність розподілу соціально-економічних явищ 

має бути відображена за допомогою штрихування різної інтенсивності, різної 

товщини ліній, або зафарбовуванням районів явищ, що вивчаються. Кожному 

інтервалу інтенсивності явища відповідає певний колір. У точкових картограмах 

інтенсивність соціально-економічного явища по районах відображається за 

допомогою точок. Кожна точка відповідає певному обсягу (чисельності) 

досліджуваної величини явища. Кількість точок для даного району визначається 

обсягом величини соціально-економічного явища цього району.  

Картодіаграма - це графічне зображення закономірностей просторового 

розміщення статистичних показників. Специфічною особливістю картодіаграми є 

те, що досліджувані явища на ній зображують за допомогою діаграмних фігур. 

Графіки здавна і широко застосовуються у найрізноманітніших видах 

людської діяльності. Вони органічно ввійшли до набору засобів усіх галузей наук та 
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практики. Відповідний графік, якщо він правильно побудований, являє собою 

особливий образ, який активізує процес аналітично-синтетичного мислення. На 

допомогу логічним асоціаціям приходять органи зору, які серед усіх органів чуття 

мають найбільшу здатність засвоювати інформацію. 

 

3. Програмні засоби графічного аналізу 

Існує багато спеціальних інструментів для візуалізації: деякі з них зовсім 

прості: потрібно тільки завантажити дані та вибрати, як вони будуть відображатися. 

Інші програми більш складні і комплексні — вимагають настройки і, наприклад, 

знань JavaScript. 

Plotly - програма створює діаграми, презентації та дашборди. Можна виконати 

аналіз за допомогою JavaScript, Python, Matlab або Excel. Також є кілька варіантів 

імпорту даних. Бібліотека візуалізації та інструмент для створення діаграм в режимі 

онлайн дозволяють створювати по-справжньому красиві графіки. 

DataHero дозволяє інтегрувати дані з хмарних сервісів і створювати діаграми 

та дашборди. Не потребує ніяких спеціальних технічних знань. 

Tableau Public — це практично безкоштовний інструмент візуалізації з 

графіками, діаграмами, картами та іншим. Можна завантажити інформацію в 

систему, а потім спостерігати за тим, як все оновлюється.  

ZingChart — це бібліотека діаграм на JavaScript, пропонує  100 варіантів 

діаграм. 

Timeline — це зручний віджет, який реагує на рухи мишки користувача. Він 

спрощує створення графіків з великою кількістю інформації, і видає їх в 

компактному вигляді.  

Visualize Free — це безкоштовний інструмент, в якому можна використовувати 

загальнодоступні дані або завантажувати власні і створювати інтерактивні 

візуалізації. Візуалізації виходять далеко за рамки простих графіків.  

FusionCharts Suite XT пропонує більше 90 графіків і макетів, 965 карт з 

даними, готові бізнес-панелі та демки.  

D3.js — це бібліотека JavaScript, яка може сильно підвищити рівень візуалізації 

складних наборів даних. Програма безкоштовна і використовує веб-стандарти, тому 

дуже зручна і доступна для користувачів.  

Excel  дозволяє робити досить складні речі: починаючи з "теплових карт" по 

клітинам до приблизних діаграм. Як інструмент для початкового рівня він дозволяє 

швидко вивчити дані або створити візуалізацію для внутрішнього використання. 

Але є обмеження: стандартний набір кольорів, ліній та стилів ускладнює створення 

графіки. Проте, він підходить в якості засобу швидкої передачі ідей. 

https://toplead.com.ua/ru/redirect/goto/uk.wikipedia.org%7C%7Cwiki%7C%7CJavaScript/
https://toplead.com.ua/ru/redirect/goto/ru.wikipedia.org%7C%7Cwiki%7C%7CPython/
https://toplead.com.ua/ru/redirect/goto/ru.wikipedia.org%7C%7Cwiki%7C%7CMATLAB/

