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1. Використання ділової графіки в електронних таблицях 

Для наочного подання й аналізу даних використовують діаграми. На діаграмах 

числові дані подаються геометричними фігурами: точками, відрізками, 

прямокутниками, секторами круга та ін. Розміри цих фігур пропорційні числовим 

даним, за якими побудовано діаграму.  

Табличний процесор Excel дозволяє будувати стовпчасті діаграми, гістограми, 

секторні й точкові діаграми, графіки, міні-діаграми, лінії тренду.  

Стовпчасту діаграму доцільно будувати тоді, коли потрібно порівняти значення 

кількох рядів даних Але крім звичайної стовпчастої діаграми, можна побудувати 

стовпчасту діаграму з накопиченням і нормовану стовпчасту діаграму з 

накопиченням  

Стовпчаста діаграма відображає частини цілого — прибутки фірми в кожному з 

чотирьох кварталів) у всьому цілому Стовпчаста діаграма з накопиченням — 

прибуток фірми за рік або кожну із частин-додатків у сумі значень частин-додатків 

для кількох рядів даних  

Нормована стовпчаста діаграма з накопиченням також відображає частини 

цілого в усьому цілому, але у відсотках Усе ціле приймається за 100 %, 

визначаються відсотки кожної частини від цих 100 %, і всі ці відсотки-частини 

відображаються частинами одного стовпця діаграми 
 

 
Секторні діаграми будуються для одного ряду даних, якщо потрібно 

відобразити частку кожного окремого даного в загальній сумі На малюнку наведено 

секторну діаграму, на якій зображено прибутки однієї фірми за кожний з чотирьох 

кварталів року. 

Подібну діаграму можна побудувати для кількох рядів даних — кільцеву 

діаграму, виконавши Вставка ⇒ Диаграмы ⇒ Кольцевая. На малюнку наведено 

кільцеву діаграму, на якій зображено прибутки трьох фірм за кожний з чотирьох 

кварталів року. Внутрішнє кільце відповідає першій фірмі в таблиці, зовнішнє — 

третій. 

Кільцеву діаграму доцільно побудувати 

для аналогічної таблиці, у якій буде  наведено 

прибутки однієї фірми за кожний з чотирьох 

кварталів, але не одного року, а кількох років. 

Тоді буде зручно візуально порівнювати, 

наприклад, прибутки фірми в одному й тому 

самому кварталі, але в різні роки.  
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Ряди даних можна використовувати для прогнозування певного явища, процесу  

Дівчина займається фітнесом, слідкує за своїм харчуванням і спостерігає за 

зміненням маси свого тіла за півроку. Дівчинку 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. Тренд (англ.  

trend — тенденція) — це основна тенденція змінення певного процесу.  

Лінія тренду — це лінія, уздовж якої розташовуються на діаграмі точки, що 

зображають дані з певного ряду даних.  

Для побудови лінії тренду спочатку 

потрібно побудувати точкову діаграму 

(Вставка → Точечная → Точечная с 

маркерами) і далі виконати Макет → Линия  

тренда → Линейное приближение або 

Прогнозованая прямая з трендом.  Отримаємо 

точкову діаграму за даними таблиці і лінію 

тренду, яка задається лінійною функцією. 

  Якщо вибрати діаграму і виконати Макет → Линия тренда → 

Дополнительные параметры линии тренда, то відкриється вікно Формат линии 

тренда, у якому можна:  

- установити інший період 

прогнозування (поля Вперед на і Назад 

на); 

- задати іншу назву лінії тренду в 

легенді (перемикач другое поле справа від 

нього);  

- вибрати іншу функцію, яка 

задаватиме лінію тренду:  

o якщо значення в ряді даних 

зростають або спадають, то доцільно 

вибрати Линейный; • 

o якщо значення ряду даних 

спочатку зростають, а потім спадають або 

навпаки, то доцільно вибрати 

Полиномиальный со степенью 2; • 

o якщо значення в ряді даних зростають, потім спадають, потім знову 

зростають, то доцільно вибрати Полиномиальный со степенью 3;  

o 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 линий, Тип линий та ін.)  

Аналізуючи таблиці великого обсягу, буває складно зробити висновки відразу за 

кількома рядками даних за допомогою стандартних діаграм. В Excel 2010 зручний 
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спосіб – міні-діаграми (спарклайни), які розташовані в окремих клітинках 

робочого аркуша. Кожна з міні-діаграм візуалізує рядок даних у зазначеному 

діапазоні.  MS Excel підтримує три типи міні-діаграм: графік, гістограма, 

виграш/програш. 

Щоб побудувати міні-діаграму, потрібно:  

1. занести дані до таблиці; 

2. на вкладці Вставка в групі 

Спарклайны вибрати тип міні-діаграми, 

наприклад стовпці; 

3. у вікні Создание спарклайнов 

указати діапазон даних, для якого будується 

діаграма; 

4. зазначити діапазон розташування міні діаграми.  

 

2. Використання  інфорграфіки у професійній діяльності та засоби для 

створення інтерактивних діаграм 

Аналізуючи дані будь-якого явища, становища, події часто використовують 

наочність для кращого сприйняття відомостей. Це малюнки, графіки, діаграми, 

схеми, таблиці.  

Їх часто можна побачити на екранах 

телевізорів, різних сайтах, білбордах, під час 

презентацій нових товарів тощо. Графічне подання 

відомостей, даних різних видів називають 

інформаційною графікою. 

Інфографіка – це візуальне відображення 

даних, що містить невелику за обсягом, але значиму 

і правильно оформлену інформацію.  

Інфографіку часто створюють у 

графічному редакторі, в текстовому 

процесорі, у редакторі презентацій. 

Також існує багато спеціальних онлайн-

ресурсів для створення інфографіки. 

Наприклад: 

1. Piktochart трансформує інформацію в 

захоплюючі візуальні історії. Має функцію 

автоматичного налаштування інфографіки. 

Можна додавати іконки і власний логотип. 

Пропонує відмінний набір тем для дизайну.  

2. Visual.ly – це відмінний інструмент, який дозволяє генерувати ряд 

інфографіки. Інфографіка в цьому випадку майже повністю буде заснована на 

соціальних метриках, таких як дані Twitter або Facebook.  

3. Fluxvfx – це приголомшливий інструмент, за допомогою якого можна 

створювати відеоінфографіку. Він пропонує набір готових шаблонів, тому його 

легко використовувати.  

http://piktochart.com/
http://visual.ly/
https://www.fluxvfx.com/
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4. Many Eyes – дозволяє вам завантажити ваші власні дані або використовувати 

дані, що зберігаються на сайті, щоб професійно перетворювати інформацію з 

текстової у візуальну. Найпростіший спосіб використання ваших власних даних для 

створення онлайн візуалізацій. Пропонує безліч різних опцій для створення 

фінального продукту, починаючи від карти світу і закінчуючи діаграмою мережі. 

5. Infogr.am досі є відносно новим сервісом і має безліч можливостей, які поки 

знаходяться на стадії впровадження. Корисний інструмент для створення 

безкоштовних інтерактивних діаграм та інфографіки. 

У всіх наведених прикладах ресурсів для створення інфографіки інтерфейс 

англомовний. На жаль, на даний час відсутні ресурси з україномовним інтерфейсом 

для створення інфографіки 

 В табличному процесорі Excel для створення інтерактивних діаграм  можна 

використвувати надбудову Power View. 

Діаграми Power View та інші зорові образи працюють лише в надбудові Power 

View. Не можна копіювати їх з аркуша Power View до аркуша Excel. Не можна 

копіювати діаграми Excel або зведені діаграми до аркуша Power View.  

 

3. Систематизація фахової інформації за допомогою інтелект-карт 

Потік інформації поступає до кожного з нас звідусіль: телебачення, Інтернет, 

електронна пошта, книги, газети, журнали, рекламні щити, тощо. Цей потік 

настільки великий, що кілька років тому в психології  з'явився терміни 

"інформаційний стрес" та "інформаційне перевантаження". Засвоїти всю вхідну 

інформацію неможливо і непотрібне. Але навчитися грамотно з нею працювати, 

швидко аналізувати, відфільтрувати непотрібне,  запам’ятовувати важливе може 

стати дуже цінною навичкою при навчанні, а також  в майбутньому працюючи за 

обраною спеціальністю. 

Майндмеппінг (mindmapping, ментальні карти) — 

це зручна і ефективна техніка візуалізації мислення і 

альтернативного запису.  

Карти пам'яті або інтелект-карти  (англ. Mind 

map) — спосіб зображення процесу загального 

системного мислення за допомогою схем. Також може 

розглядатися як зручна техніка альтернативного запису 

Карти пам'яті використовуються для створення, 

візуалізації, структуризації і класифікації ідей, а також як 

засіб для навчання, організації, вирішення завдань, 

ухвалення рішень, при написанні статей.  

Вперше інтелект-карти були запроваджені 

Джозефом Новаком, співробітником Корнельского  університету  (США) в 60-70-х 

рр.  

Карта пам'яті реалізується у вигляді діаграми, на якій зображені слова, ідеї, 

завдання або інші поняття, зв'язані гілками, що відходять від центрального поняття 

або ідеї. У основі цієї техніки лежить принцип «радіантного мислення»,  що 

відноситься до асоціативних розумових процесів, відправною крапкою або точкою 

дотику яких є центральний об'єкт.  

Об'єкт уваги (вивчення) сфокусований в центральному образі. 

http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/
http://infogr.am/
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На даному малюнку показано для чого доцільно  використовувати ментальні 

карти. 

 

Основні теми і ідеї, пов'язані з об'єктом уваги, розходяться від центрального 

образу у вигляді гілок. 

Гілки пояснюються і позначаються ключовими образами і словами: 

 

  
Ідеї наступного порядку (рівня) також зображаються у вигляді гілок, що 

відходять від центральних гілок і так далі. 

Гілки формують зв'язану вузлову структуру (систему). 
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Як видно з поданого прикладу карти  знаній,  в картах використовуються 

інструменти: ланцюговий метод і метод зорових асоціацій. 

Поради з техніки створення ментальних карт: 

1. Важливо розміщувати слова на гілках, а не в ромбах і паралелепіпедах тощо. 

Важливо і те, що гілки повинні бути живими, гнучкими, загалом, органічними. 

Малювання ментальної карти в стилі традиційної схеми повністю заперечує ідеї 

майндмеппінгу. Це сильно ускладнює рух погляду по гілках і вносить багато зайвих 

однакових, а отже монотонних, об'єктів.  

2. Писати на кожній лінії тільки одне ключове слово. Кожне слово містить 

тисячі можливих асоціацій, тому склеювання слів зменшує свободу мислення. 

Роздільне написання слів може привести до нових ідей.  

3. Довжина лінії повинна дорівнювати довжині слова. Це простіше і 

економніше.  

4. Пишіть друкованими літерами, якомога ясно і чітко.  

5. Варіювати розмір літер і товщину ліній залежно від ступеня важливості 

ключового слова.  

6. Обов'язково використовуйте різні кольори для основних гілок. Це допомагає 

цілісному і структурованому сприйняттю.  

7. Часто використовувати малюнки і символи (для центральної теми малюнок 

обов'язковий). Іноді ментальна карта взагалі може цілком складатися з малюнків.  

8. Прагнути такої організації простору, щоб не залишалося порожнього місця а 

гілки не розміщувалися дуже щільно. Для невеликої ментальної карти 

використовуйте аркуш паперу формату А4, для великої теми – А3.  

9. Гілки, що розрослися, можна укладати в контури, щоб вони не змішувалися з 

сусідніми гілками.  

10. Розташовувати лист горизонтально. Таку карту зручніше читати.  

Існує різноманітне програмне забезпечення для створення та редагування 

ментальних карт. Поширеним програмним забезпеченням, призначеним для 

створення карт розуму, є: 

• Edraw Мах — має інтерфейс, аналогічний MS Office 2007: 

• FreeMind — має інтуїтивний інтерфейс, містить багато варіантів дизайну 

графічних елементів; 

• РеrsоnаlВrаin — дозволяє прикріплювати файли, папки та посилання; 

• XMind — має тісний зв’язок я аналогічним он-лайн сервісом. 

Найпоширеніші програмні засоби для роботи в режимі он-лайн. 

• Вubbl.us — безкоштовна он-лайн програма із зручною навігацією. Ідеально 

підходить для проведення мозкового штурму. Недолік — неможливо додати 

зображення. 

• MindMeister — сервіс, що дозволяє здійснювати імпорт карт з FreeMind; 

• Mind42 — можливість одночасної роботи над картою кількох користувачів, 

інтегровано пошук зображень за картинками Google, Yahoo, Flickr. 

• Mindomo — можна створювати і редагувати ментальні карти, а також ділитися 

ними. Підтримує імпорт карт в інші формати. 

Зупинимося на програмі  Edraw MindMap. 

Edraw MindMap – безкоштовна програма розроблена для Microsoft Windows, 

дуже проста і зручна для користувачів, не потребує ніякого додаткового 
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програмного забезпечення для встановлення на комп’ютер. Її можна 

використовувати як для створення інтелект-карт, так і збереження, передавання і 

друку будь-яких діаграм, графіків або схематичних карт. Офіційний 

сайт: http://www.edrawsoft.com/freemind.php . 

 

4. Автоматизація введення у табличних процесорах 

Автозаповнення.  Excel може виконувати “розумні” дії при заповненні 

комірок. Наприклад: можна автоматично заповнити комірки послідовністю назв 

днів тижня (Пн-Нд чи Понеділок-Неділя) або місяців року (Січень-Грудень). 

 Для цього достатньо у активну комірку записати назву першого (або іншого) 

елемента списку, після чого перетягти маркер заповнення у потрібному напрямку. 

Звичайно, автоматично продовжуються не будь-які списки, а лише збережені в 

програмі. 

Щоб створити власний список, необхідно 

виконати такі дії: 

1. вибрати команду Файл → 

Параметры → Дополнительно→Изменить 

списки; 

2. у полі Элементы списка набрати свій 

список (на малюнку – Січень, Лютий, 

Березень..; 

3.  натиснути кнопку Добавить. 

Робота з числами дещо відрізняється від роботи з текстовими даними. Щоб у 

наступних комірках продовжити нумерацію, почату у попередній комірці, необхідно 

виконати дії: 

1. зробити активною комірку з числом, що починає нумерацію; 

2.  перевести вказівник миші на маркер заповнення, натиснути клавішу Ctrl – 

вказівник набуде такого вигляду:  

3.  утримуючи клавішу Ctrl і ліву кнопку миші, перевести вказівник у 

потрібному напрямку до кінцевої комірки; 

4.  відпустити СПОЧАТКУ кнопку миші, ПОТІМ клавішу Ctrl – в усіх 

відмічених комірках з’явиться послідовність чисел. 

На малюнку показано автозаповнення послідовності комірок числами від 12 до 

15. Якщо ж клавішу Ctrl не натискати, комірки заповняться числом 12. 

 
Комірки зі значеннями часу або дати при автозаповненні мають цікаві 

особливості. Якщо в комірці, наприклад, встановлено час 22:00, то при 

автозаповненні в наступних комірках одержимо: 23:00, 0:00, 1:00 і т. д. 

Якщо ж в комірці встановлено дату 30.03.2016, то в наступних комірках 

одержимо: 31.03.2016, 1.04.2016, 2.04.2016, 3.04.2016 і т. д. 

Автозавершення. При наборі перших символів слова Excel пропонує його 

завершення, використовуючи зразок із подібних слів, вже набраних у тому ж 

стовпчику. Автозавершення застосовується тільки для тексту. 

http://www.edrawsoft.com/freemind.php
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Наприклад, якщо у стовпчику є слова “карета”, “картопля”, “картуз”, то, 

набравши в іншій комірці цього ж стовпчика літери “карто”, побачимо 

варіант автозавершення – “картопля”. 

Якщо він нас влаштовує, натискаємо клавішу Enter – у комірці 

з’являється все слово картопля. Менша кількість літер (“кар”, “карт”) 

не спричиняє появи варіанту завершення, бо за ними неможливо 

однозначно вибрати його серед вже набраних слів. 

Якщо на комірці викликати контекстне меню, можна командою 

Выбрать из разкрывающегося списка… вибрати потрібне слово із 

уже використаних. 

Щоб відмовитися від послуг автозавершення, треба введення тексту розпочати 

з апострофа (‘). 

Автозаміна. Автозаміна працює так само, як і в Word. Після набору слова з 

орфографічними помилками і натискання клавіші “пропуск” або розділового знака 

виконується його автоматична заміна на слово, вказане у вікні Автозаміна. 

Наприклад, помилково набране слово ачс автоматично заміниться на час, двано 

заміниться на давно, зелмя на земля і т. д. 

Засіб автозаміни дає можливість додавати у список свої варіанти заміни. 

Для цього необхідно виконати такі дії: 

1. вибрати команду меню Файл→ Параметры 

→Правописание→ Параметры автозамены… 

з’явиться вікно Автозамена (на малюнку – його 

фрагмент); 

2. у полі заменить: набрати варіант слова з 

помилкою або скорочення (наприклад, ст.); 

3. у поле на: ввести варіант слова (наприклад, 

студент), яке замінюватиме слово з помилкою або 

скорочене слово; 

4. вибрати команду Добавить – набраний варіант 

буде занесений у список варіантів заміни; клацнути кнопку ОК. 

Щоб автозаміна працювала, у вікні Автозамена має бути встановлений 

“прапорець” Заменять при вводе. 

Встановлення розмірів стовпчиків (рядків) 

Для встановлення потрібного розміру ширини стовпчиків (висоти рядків) треба 

виконати такі дії: 

1. Виберіть стовпець або стовпці, які слід змінити. 

2. На вкладці Главная у групі Ячейки виберіть 

пункт Формат. 

3. У розділі Размер ячейки виберіть пункт Высота 

строки або Ширина столбца.  

4. У полі Высота строки або Ширина столбца   

введіть  потрібне значення.  

5. Натисніть кнопку OK. 

Ширина стовпчиків задається числом, яке дорівнює середній кількості цифр 

стандартного шрифту, які помістяться в комірці. 
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Команда Автоподбор высоты строки або Автоподбор ширины столбца 

автоматично виставляє розміри клітинки в залежності від вмісту. 

Об’єднати і розмістити в центрі 

Для об’єднання кількох суміжних комірок в одну треба виконати такі дії: 

1. виділити комірки, які слід об’єднати; 

2. на панелі інструментів клацнути на кнопці-команді Объеденить и 

разместить в центре; 

3. в об’єднану комірку внести потрібні дані. 

Для скасування об’єднання комірок треба на комірці ще раз клацнути 

кнопку. 

Текст у комірці в кілька рядків 

Щоб ввести у комірку кілька рядків тексту, треба для переходу на новий рядок 

натискати комбінацію клавіш Alt + Enter або виконати наступні дії:  

1. виділіть на аркуші клітинки, які потрібно відформатувати. 

2. на вкладці Главная в групі Выравнивание натисніть кнопку Перенос 

текста. 

 

5. Використання умовного форматування для візуалізації даних 

Умовне форматування – це накладення певного 

формату на комірку при виконанні заданої умови. 

Таке форматування зручно використовувати для 

аналізу великого масиву даних. 

Для задання умовного форматування треба 

виділити блок комірок і вибрати 

команду Главная→Стили→Условное 

форматирование. У відкритому меню  для задання 

певного правила виділення комірок можна вибрати 

пункти Правила выделения ячеек або Правила 

отбора первых и последних значений і задати 

необхідні умови. Можна створити власне правило 

відбору комірок, використавши пункт. 

Також данні в електронній таблиці можуть бути виділені: 

 колірними гістограмами. Данні відображаються в комірці горизонтальною 

смужкою довжиною, пропорційної числу в комірці (Условное форматирование→ 

Гистограммы); 

 колірними шкалами. Задається фон комірок градієнтною заливкою з 

відтінком, залежним від числового значення. Наприклад: при застосуванні 

триколірної заливки для значень менше середнього застосовується червоний колір 

фону, для середніх – жовтий, для великих – зелений. Причому для заливки фону 

конкретної комірки застосовується свій відтінок кольору. (Условное 

форматирование→Цветные шкалы); 

 значками. При заданні цього виду форматування процентна шкала від 0 до 

100% розбивається на 3 рівні частини для набору з трьох значків, на 4 – для 

чотирьох і т. д. і для кожної частини процентної шкали призначається свій значок. 

(Условное форматирование→Наборы значков). 
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Для перевірки, редагування, створення і видалення правил корисно 

використання Диспетчера правил умовного форматування, що викликається 

командою Главная→Стили→Условное форматирование → Управление  

правилами. 

Для видалення накладених на комірку правил умовного форматування можна 

використовувати команду Главная→Редактирование→Очистить→Очистить 

форматы (буде видалено умовне форматування та інші параметри форматування 

комірки), або Главная→Стили→Условное форматирование→Удалить 

правила (буде видалено тільки умовне форматування). 
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