
Тема дисципліни:  Графічний аналіз явищ фахової предметної області 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 10 

Тема: Інтерактивна модель динамічного ряду 

Мета: навчитися здійснювати аналіз динамічних рядів. 
Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows,  програма 

Excel. 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 

Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017, 126 с. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Пояснити, що таке динамічний ряд? 

2. Назвати елементи динамічного ряду? 

3. За якими ознаками розрізняють динамічні ряди? 

4. Які показники характеризують розвиток соціально-економічних явищ? 

Правила техніки безпеки 
Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. 

Комп’ютери вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації 

комп’ютерної техніки. По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст  практичної роботи з методичними рекомендаціями: 

Завдання 1. Аналіз динамічних рядів в Excel. Проаналізувати дані прибутку 

закладів ресторанного господарства конкурентів кафе «Меркурій». Період – 2017-

2020 роки. Виявити основну тенденцію розвитку. 
1. Завантажити табличний процесор Excel.  

2. На робочому аркуші Лист 1 побудувати електронну 

таблицю за зразком 

3. На вкладці Данные натиснути кнопку Анализ данных. 

Якщо кнопка відсутня, потрібно зайти в меню Параметры Excel 

→ Надстройки. Внизу натиснути кнопку Перейти к 

Надстройкам Excel та поставити позначку біля 

пакет аналізу і далі натиснути ОК. Потрібна кнопка з’явиться на 

стрічці.  

4. З переліку списку інструментів для статистичного 

аналізу вибрати Экспоненциальное сглаживание.  Цей 

метод вирівнювання використовують для динамічного ряду, 

значення якого сильно відрізняються. 
5. Заповнити діалогове вікно Экспоненциальное сглаживание. Поле Входной 

интервал – діапазон клітинок, який 

містить значення кількість осіб. 

Поле Фактор затухания – 

коефіцієнт експоненціального 

згладжування (за замовченням – 

0,3). Поле Выходной интервал – 

посилання на верхню ліву клітинку 

вихідного діапазону. Програма 

розташує згладжені рівні, а розмір 

визначить самостійно. Поставити 

позначки Вывод графика, 

Стандартные погрешности 
6. Після натиснення кнопки ОК 

отримаємо результат:  



 
7. В клітинку D1 ввести текст Згладжені рівні, в клітинку E1 – Стандартні похибки. 

Виконати обрамлення клітинок.  

8. Переглянути формули для розрахунку стандартних похибок: 

=КОРЕНЬ(СУММКВРАЗН(диапазон фактических значений; диапазон прогнозных 

значений) размер окна сглаживания). 

Наприклад,=КОРЕНЬ(СУММКВРАЗН(C3:C5;D3:D5)/3). Наявність в клітинці значення 

#Н/Д означає, що дані для розрахунків відсутні. 

9. Скласти прогноз правопорушень. Для цього потрібно на графік, що відображає 

фактичні обсяги, додати лінію тренда (в контекстному меню обрати команду - Добавить 

линию тренда). 

10. У вікні Формат линии тренда 

налаштувати параметри лінії тренда. 

Вибрати Полиноминальная, ступінь - 6. 

Поставити позначки показывать 

уравнение на диаграмме, поместить на 

диаграмму величину достоверности 

апроксимации (R^2). 
11. Переглянути результат. R2 = 0,9884 

означає: дане відношення пояснює 98,84% 

змін обсягів продажів з плином часу. 

Рівняння тренду – це модель формули для 

розрахунку прогнозних значень. 

12. Щоб на графіку побачити прогноз, 

потрібно додати нову лінію тренду. Для 

цього слід на вкладці Работа с 

диаграмамми вибрати Макет→Линия 

тренда. У вікні Добавление линии тренда 

вибрати Фактический та натиснути ОК. За 

допомогою команди Дополнительные 

параметры линии тренда відкриється вікно 

Формат линии тренда, в якому  поставити 

позначку єкспоненциальная та встановити 

кількість періодів - 4. Зробити  висновок за 

результатом побудови лінії тренда. 

13. В клітинку F1 ввести текст Прогноз 

майбутніх періодів. Для прогнозування 

експоненціальної залежності в Excel можна 



використовувати функцію РОСТ. Заповнити вікно Аргументы функции згідно малюнка. 

Заповнити діапазон клітинок методом автозаповнення.  

14. В клітинку G1 ввести текст Тенденція. Для прогнозування лінійної залежності 

в Excel можна використовувати функцію ТЕНДЕНЦИЯ. Заповнити вікно 

Аргументи функції згідно малюнка. Заповнити діапазон клітинок методом 

автозаповнення. 

Завдання 2. Використання умовного форматування та здійснення аналізу ряду 

даних 

1. Перейти на аркуш Лист 2 та створити таблицю 

Прибуток кафе «Райдуга за2020 р.» за зразком. 

2. Застосувати умовне форматування до діапазону В3:В14 

за допомогою вкладки Главная→Стили→Условное 

форматирование: 

- якщо прибуток більше 100 тис грн, залити клітинку 

зеленим кольором, текст темно-зелений;  

- якщо прибуток менше 70 тис грн, залити клітинку 

червоним кольором;  

- якщо прибуток знаходиться в діапазоні 70-100 тис грн. – 

жовтим кольором. 

3. Спрогнозувати суми прибутку кафе на 3 місяці, 

побудувавши лінію тренду: 

 побудувати точкову діаграму на основі діапазону В3:В14; 



 побудувати лінію тренду (в контекстному меню вибрати на пункт Добавить 

линию тренду); 

 у вікні Формат линии тренда налаштувати параметри лінії тренда. Вибрати 

Линейная,  в полі Вперед на встановити число 3,0,  поставити позначки показывать 

уравнение на диаграмме, поместить на диаграмму величину достоверности 

апроксимации (R^2). 

 натиснути на кнопку Закрыть. Прийнято вважати, що при коефіцієнті понад 

0,85 лінія тренду є достовірною. Якщо ж вас не влаштовує рівень достовірності, то 

можна повернутися в вікно формату лінії тренду і вибрати будь-який інший тип 

апроксимації. Можна перепробувати всі доступні варіанти, щоб знайти найбільш 

точний. 

 підібрати оптимальний рівень достовірності. Зробити висновки щодо прогнозу 

прибутку на наступні 3 місяці в кафе. 

4. Спрогнозуйте прибуток кафе «Райдуга» за допомогою статистичної функції 

ПРЕДСКАЗ: 

 замінити назва місяців на 

цифрові значення 1,2…12; 

 в клітинку А15 ввести 

значення 3 (кількість місяців); 

 в клітинку В15 ввести 

формулу ПРЕДСКАЗ з групи 

Статистические та заповнити 

поля вікна Аргументы 

функции згідно малюнка. 

5. Виконати  збереження файлу 

під назвою Prakt10Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

6. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Повторити теоретичний матеріал та підготуватися до модульного контролю. 

Література: 
 Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця, 2017, с.67-69 
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