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Актуальність теми
У часи сучасного розвитку економіки 

виникає необхідність вирішення комп-
лексу теоретичних і прикладних питань, 
пов’язаних з методологією та автоматич-
ною побудовою статистичних діаграм і їх 
застосуванням за допомогою статистичних 
методів обробки й аналізу бюджетної ін-
формації, яка містить опис методики і тех-
ніки автоматичної побудови, форматування 
і редагування, як основних елементів ста-
тистичних діаграм бюджетних показників, 
так і різних їх типів та видів. Застосовуючи 
в програмі Excel класифікації діаграм, що 
відображають бюджетну систему України, 
відображають наочно варіанти і способи їх 
побудови за допомогою графічних ресурсів 
вищезазначеної програми, їх актуалізація 
та інші необхідні процедури при їх ство-
ренні й оформленні. Для цього необхід-
но описати основні поняття й положення 
вказаних статистичних методів і детально 
викласти техніку побудови різних типів і 
видів статистичних діаграм бюджетних по-

казників, що використовуються при засто-
суванні цих методів [9]. 

Слід зазначити, що графічні зображення 
у статистиці та бюджетній системі країни ві-
діграють першочергове значення, оскільки 
саме у даних галузях є гостра необхідність 
обробки й аналізу великих масивів інфор-
мації щодо бюджетних показників. Завдяки 
графічним зображенням значно полегшу-
ється розуміння й усвідомлення бюджетних 
процесів. Їхня роль важлива і тоді, коли йде 
мова про контроль і достовірність початко-
вого статистичного бюджетного матеріалу, 
що використовується для обробки та аналі-
зу. У тому разі, якщо статистичні дані бю-
джетних показників наведені у вигляді ве-
ликих і важких для розуміння статистичних 
таблиць, то не легко виявити у них неточ-
ності і помилки. Графічне представлення 
статистичних даних Держбюджету України 
допомагає легко і швидко виявити не логіч-
ні зрушення, варіювання, відхилення, ано-
малії, що не відповідають доступним статис-
тичним даним [9].

Проблемами графічного аналізу розви-
тку бюджетної системи України в Microsoft 
Excel розглянуті у працях таких вітчизня-
них науковців, як А. Головач [10], Н. Голо-
вач [10], І. Манцуров [10], В. Захожай [10], 
Е. Чекотовський [11, 12]. 

Метою статті є проведення графічного 
аналізу статистичних бюджетних даних з 
використанням Microsoft Excel для наочно-
го представлення і відображення за до-

В статье проведено графический анализ 
статистических бюджетных данных с ис-
пользованием Microsoft Excel для наочного 
представления и отображения с помощью 
графических ресурсов статистической бюд-
жетной информации с целью ее обработки и 
анализа.

Ключові слова: бюджетна система України, 
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помогою графічних ресурсів статистичної 
бюджетної інформації з метою її обробки і 
аналізу.

Невирішена частина проблеми
Висвітлення функціонування системи 

Державного бюджетування неможливо 
здійснити без процесу прогнозування бю-
джетних показників на основі графічних зо-
бражень відповідних даних. 

Графічне зображення статистичних бю-
джетних даних вирішує не тільки проблему 
ілюстрації значень відповідних показників і 
контролю за їх правильністю і достовірніс-
тю, а ще являється важливим ресурсом пояс-
нення й аналізу бюджетних даних, у деяких 
випадках – єдиним і невід’ємним способом їх 
пізнання. Так, це є незамінним при одночас-
ному вивченні декількох взаємопов’язаних 
бюджетних процесів, так як дозволяє з пер-
шого погляду встановити існуючі між ними 
відношення і взаємозв’язки, відмінності і 
подібності, а також виявити особливості їх 
змін у часі і просторі. Слід додати, що при 
дослідженні масових бюджетних процесів 
графічне представлення статистичних бю-
джетних даних відіграє самостійну роль, що 
є основою, фундаментом розробки гіпотез, 
нових положень, направлених на подальше, 
поглиблене вивчення даного процесу.

Виклад основного матеріалу
Статистична діаграма бюджетних показ-

ників – певний спосіб наочного представ-
лення і відображення за допомогою геоме-
тричних знаків та інших графічних ресурсів 
статистичної бюджетної інформації з метою 
її обробки й аналізу. Основна відмінність 
цього способу полягає в тому, що пізнання 
статистичних бюджетних даних здійсню-
ється шляхом їх графічного зображення. 
Це означає, що даному способу вивчення 
статистичних даних притаманні свої спе-
цифічні вираження, тобто власна так звана 
графічна мова. 

Графічні зображення мають також важ-
ливе значення в популяризації статистич-
них бюджетних даних. Завдяки простоті і 
виразності графічні зображення відіграють 
особливо великої ролі саме у нинішні часи, 
коли вирішується проблема всесторонньо-

го розширення гласності статистичної бю-
джетної інформації як однієї з найважливі-
ших вимог демократизації суспільства. 

Для ефективного використання графіч-
них зображень статистичних бюджетних 
даних необхідно оволодіти методикою і тех-
нікою їх побудови, що базується на вмінні 
користування пакетами прикладних про-
грам (ППП). Застосувавши вищезазначе-
ні ППП і ввівши початкові дані з вибором 
конкретного виду графічного зображен-
ня бюджетних показників у персональний 
комп’ютер (ПК), можна автоматично отри-
мати відповідне графічне зображення, рані-
ше введених даних.

Значні можливості для автоматичної 
побудови різних видів графічних зобра-
жень статистичних бюджетних даних надає 
програма обробки електронних таблиць 
Microsoft Excel (на даний час остання її вер-
сія - Microsoft Excel 2012), що широко вико-
ристовується у всьому світі.

На жаль, методологічним питанням 
побудови графічних відображень статис-
тичних бюджетних даних приділяється 
недостатньо уваги, при цьому питання авто-
матичної побудови різних видів графічних 
зображень статистичних бюджетних даних 
за допомогою ПК з використанням пакетів 
прикладних програм до сих пір не знайшли 
належного відображення. Необхідним є де-
тальне висвітлення методики автоматичної 
побудови запропонованого типу бюджетних 
показників з конкретними поясненнями.

Автори пропонують застосувати мето-
дологію побудови графічних зображень на 
основі бюджетних даних. 

Розглядаючи Державний бюджет Украї-
ни, при застосуванні методики і техніки ав-
томатичної побудови за допомогою ресурсів 
програми Excel на основі параболи 2-го сту-
пеня пропонується спрогнозувати значення 
складових доходів Держбюджету України 
на 2015 рік, а також визначити ступінь ва-
ріації впливу даних факторів на зміну відпо-
відних значень бюджетних показників [11].

В Excel лінію тренду бюджетних по-
казників можна побудувати за допомогою 
“Мастера діаграм”. Для цього необхідно на 
лінії графіка ряду динаміки і в контекстному 
меню вибрати опцію “Додати лінію тренда”. 
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На екрані з’явиться діалогове вікно “Лінія 
тренда”, що містить два вкладники: “Тип” 
та “Параметри” (рис. 1).

Запропоновані у вкладці “Тип” трендові 
моделі описують різні за характером дина-
міки бюджетні процеси (табл. 1):

Пропонується розглянути динаміку 
складових доходів Державного бюджету 
України поліномом 2-го ступеня (парабо-
лою) [1-8]. У діалоговому вікні “Лінія трен-
да” вибираємо тип функції – “Поліноміналь-
на” і зазначаємо ступінь – 2. Після того, як 
обрано тип функції, необхідно переключи-
тися на вкладинку “Параметри” (рис. 2) і у 
відповідних полях вказати:

• у полі “Назва апоксимірованої кри-
вої” – назву показника (доходи), встановив-
ши перемикач “автоматичне”;

• у полі “Прогноз” – період уперед-
ження, прогнозні значення будуть додані до 
лінії тренду;

• можна задати також відображення 
трендового рівняння та коефіцієнта детер-
мінації (апроксимації) R2 на діаграмі.

На рис. 3 наведено графік динаміки до-
ходів Держбюджету України і прогноз за 
параболою другого порядку. 

Отже, 97,21% варіації доходів визнача-
ється змінами значень відповідних показни-
ків, а 2,79% варіацією інших факторів.

На рис. 4 наведено графік динаміки по-
даткових надходжень Держбюджету Украї-
ни і прогноз за параболою другого порядку. 

Отже, 97,21% варіації податкових надхо-
джень визначається змінами значень відпо-
відних показників, а 2,79% варіацією інших 
факторів.

На рис. 5 наведено графік динаміки непо-
даткових надходжень Держбюджету Украї-
ни і прогноз за параболою другого порядку. 

Отже, 76,81% варіації неподаткових над-
ходжень визначається змінами значень від-
повідних показників, а 23,19% варіацією ін-
ших факторів.

Таблиця 1
Типи трендових ліній у системі Держав-

ного бюджетування
Типи моделей Формули

Лінійна  

Поліномінальна  

Логарифмічна  

Експоненційна  

Степенева  

Рис. 1. Вибір трендової моделі доходів 
Державного бюджету України 

Рис. 2. Діалогове вікно “Лінія тренда” 
для розрахунку відповідного рівняння 
доходів Державного бюджету України 
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Рис. 3. Трендові рівняння доходів Державного бюджету України

Рис. 4. Трендові рівняння податкових надходжень Державного бюджету України
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Рис. 5. Трендові рівняння неподаткових надходжень Державного бюджету України

Рис. 6. Трендові рівняння доходів від операцій з капіталом Державного бюджету України
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Рис. 7. Трендові рівняння офіційних трансфертів Державного бюджету України

Рис. 8. Трендові рівняння цільових фондів Державного бюджету України
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На рис. 6 наведено графік динаміки до-
ходів від операцій з капіталом Держбюдже-
ту України і прогноз за параболою другого 
порядку. 

Отже, 40,47% варіації доходів від опера-
цій з капіталом визначається змінами зна-
чень відповідних показників, а 59,53% варі-
ацією інших факторів.

На рис. 7 наведено графік динаміки офі-
ційних трансфертів Держбюджету України і 
прогноз за параболою другого порядку. 

Отже, 76,97% варіації офіційних транс-
фертів визначається змінами значень від-
повідних показників, а 23,03% варіацією ін-
ших факторів.

На рис. 8 наведено графік динаміки ці-
льових фондів Держбюджету України і про-
гноз за параболою другого порядку. 

Отже, 70,80% варіації цільових фондів 
визначається змінами значень відповідних 
показників, а 29,20% варіацією інших фак-
торів.

В табл. 2 наведена зведена характерис-
тика прогнозних значень доходів Держав-
ного бюджету України.

Висновки
Отже, середньорічний абсолютний при-

ріст доходів становить 32911,32 млн. грн. 
При цьому екстраполяція тренду доходів 
на 2015 рік становить 433459,52 млн. грн. З 
ймовірністю 0,683 у 2015 році обсяг доходів 
Державного бюджету України може знахо-
дитися у межах від 409086,91 млн. грн. до 
457832,13 млн. грн. 

Так, точність і надійність прогнозу бю-
джетних показників значною мірою за-
лежить від моделі прогнозування. Мета 
статистичної моделі – створити такий ін-
струмент, що дозволить глибше осягнути 
об’єктивно існуючі закономірності і перед-
бачити подальший їх розвиток, що важливо 
при обґрунтуванні стратегічних і тактичних 
управлінських рішень у системі Державного 
бюджетування.

Література
1. Про Державний бюджет України на 

2005 рік: Закон України від 23.12.04 // Уряд. 
кур’єр. – №2285-IV.

2. Про Державний бюджет України на 
2006 рік: Закон України від 20.12.05 // Уряд. 
кур’єр. – № 3235-IV.

3. Про Державний бюджет України на 
2007 рік: Закон України від 19.12.06 // Уряд. 
кур’єр. – № 489-V.

4. Про Державний бюджет України на 
2008 рік: Закон України від 28.12.07 // Уряд. 
кур’єр. – № 107-VI.

5.  Про Державний бюджет України на 
2009 рік: Закон України від 26.12.08 // Уряд. 
кур’єр. – № 835 – VI.

6.  Про Державний бюджет України на 
2010 рік: Закон України від 27.04.10 // Уряд. 
кур’єр. – № 2154 – VI.

7. Про Державний бюджет України 
на 2011 рік: Закон України від 23.12.2010 // 
Уряд. кур’єр. – № 2857 – VI.

8. Про Державний бюджет України 

Показники складо-
вих доходів Держ-

бюджету

Рівняння регресії, 
Yt 

Точкове значення 
проміжку, млн. грн.

Довірчі межі про-
гнозу, млн. грн.

Податкові надхо-
дження 34360,36+30192,59t 366478,81 341989,04–390968,58

Неподаткові надхо-
дження 30744,90+2699,43t 60438,67 46686,33–74191,00

Доходи від операцій 
з капіталом 2323,86-121,13t 991,46 (-1719,68)–3702,60

Офіційні трансферти 3360,07+182,31t 5365,45 47,08–10683,81
Цільові фонди 645,82-41,88t 185,14 (-205,35)–575,64
Обсяги доходів 71435,01+32911,32t 433459,52 409086,91–457832,13

Таблиця 2
Зведена характеристика прогнозних значень доходів Державного бюджету України



208Європейські перспективи № 4 ч.2, 2012 

Економіка

на 2012 рік: Закон України від 22.12.2011 // 
Уряд. кур’єр. – № 4282 – VI.

9. Про Державну програму економіч-
ного і соціального розвитку України на 2012 
рік та основні напрямки розвитку на 2013 і 
2014 роки: Закон України від 15.09.2011 // 
Уряд . кур’єр. – № 9159 – VI.

10.  Статистичне забезпечення управ-
ління економікою. Прикладна статистика з 
використанням аналітичних можливостей 
програмного середовища Microsoft Excel: 

Навч. посіб. / А.В.Головач, В.Б.Захожай, 
І.Г.Манцуров, Н.А. Головач. – К.: КНЕУ, 
2006. – 328с. 

11.  Чекотовский Э.В. Графический ана-
лиз статистических данных в Microsoft Excel 
2000. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 
2002. – 464 с.: ил.

12.  Чекотовський Е.В. Графічний метод 
у статистиці (на основі програми EXCEL): 
Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. 
– 518 с.: іл., граф., табл.

АНОТАЦІЯ 
У статті проведено графічний аналіз ста-

тистичних бюджетних даних з використан-
ням Microsoft Excel для наочного представ-
лення і відображення за допомогою графічних 
ресурсів статистичної бюджетної інформації 
з метою її обробки й аналізу.

SUMMARY 
In the article the graphic analysis of statisti-

cal budgetary data is conducted with the use of 
Microsoft Excel for presentation and reflection by 
the graphic resources of statistical budgetary in-
formation with the purpose of it’s treatment and 
analysis.


