
7.3.1.1. Додавання ліній тренду в діаграму 
Для таблиці даних, що описують спостереження і представлені 

діаграмою, у Excel є ефективний інструмент регресійного аналізу, що 
дозволяє: 

 
• будувати діаграму регресій одного з п’яти типів;  
• додавати до діаграми рівняння побудованої регресії;  
• визначати ступінь відповідності обраної регресії даним, що 

аналізуються.  
Для додавання лінії тренду до ряду даних слід: 

• побудувати діаграму розсіювання у ППП EXCEL, для чого слід 
використати майстра діаграм Insert (Вставка) > Chart (Діаграма) або 
натиснути кнопку Майстра дiаграм (Chart Wizard). На першому етапі 
обираємо тип дiаграми – XY (Scatter) (Точкова), різновид – Scatter 
with data points (Точкова діаграма). Натискаємо кнопку Next (Далі);  
• на 2 кроці побудови діаграми у вiкнi Майстра діаграм обираємо 

вкладинку Series (Ряд) i до поля X Values (Значення X) вводимо 
діапазон значень, який охоплює дані стовпця Rule of Law (Верховенство 
права), а до поля Y Values (Значення Y) вводимо діапазон значень, 
який охоплює дані стовпця Control of Corruption (Контроль корупції). 
Натискаємо кнопку Next (Далі), доки не отримаємо діаграму 
розсіювання; 
• активізувати побудовану на основі ряду даних діаграму, тобто 

клацнути в межах області діаграми. У головному меню з’явиться пункт 
Діаграма; клацнути на цьому пункті на екрані, і з’явиться меню, в 
якому варто вибрати команду Додати лінію тренду;  
• вибрати на вкладці Тип необхідний тип лінії тренду Лінійний (рис. 

7.1); 
 

 
 

Рис. 7.1 
 



• перейти на вкладку Параметри та задати для лінії тренду наступні 
параметри;  
• вивести в область діаграми рівняння лінії тренду, для чого варто 

включити прапорець Показати рівняння на діаграмі;  
• вивести в область діаграми значення достовірності апроксимації, 

для чого, як показано на рис. 7.2, варто включити прапорець Помістити 
на діаграму величину вірогідності апроксимації (R2);  

 

 
 

Рис. 7.2 
 

• клацнути на кнопці ОК, щоб закрити діалогове вікно. На діаграмі 
з’явиться вираз регресії y = 0,6842x + 0,0812 та значення R2 = 0,594; 
• повторити формування лінії тренду для типу Поліноміальна, у полі 
Ступінь варто задати ступінь обраного полінома 2. На діаграмі 
з’явиться вираз регресії y = 0,1333x2 + 0,6925x + 0,0474 та значення R2 = 
0,6035. 

Результуюча діаграма представлена на рис. 7.3. 
 

 
 

Рис. 7.3 
Як видно з діаграми, більш достовірний результат дає квадратична 



регресія (R2=0,6035) , хоча перевага над лінійною (R2= 0,594) невелика. 
Слід також відмітити обмеженість використання моделі, оскільки 
значення R2 є достатньо низьким. 
 


