
Задача 3. Обробка табличної інформації в середовищі MS Excel (45 балів). 

Досліджуємо вірусну активність на території України 

Українська Антивірусна Лабораторія «Zillya!» провела дослідження 

вірусної активності на території України за період з 2015 по 2016 рік. 

Проаналізуйте шкідливі програми та представлені дані про зараження регіонів 

України комп’ютерними вірусами. 

1. Вірусна активність в Україні 

На аркуші «Вірусна активність в Україні» (файл Віруси 8-9.xlsx папки 

«Завдання 3») подано дані про вірусну активність в областях України за 2015, 

2016 роки у відсотковому і кількісному значенні. Зробіть необхідні обчислення 

в таблиці, відформатуйте таблицю згідно зразка. 

Для унаочнення динаміки у стовпці зміна таблиці для кожної області 

України обчисліть на скільки збільшився відсоток та кількість ПК, на яких було 

виявлено загрози у 2016 році порівняно з 2015 роком. Додайте до обчислених 

значень позначки відповідно до поданого нижче зразка: 

 
Зробіть необхідні обчислення під таблицею. 

В діапазоні А31:В34 дайте відповіді на подані в першому його стовпці 

запитання.  

В комірці В35 створіть випадний список, що дасть змогу обрати рік (2015 

або 2016). 

 
В діапазоні А37:В48дайте відповіді на подані в першому його стовпці 

запитання залежно від обраного року. 

Обчислені значення повинні відповідним чином оновлюватися при зміні 

даних таблиці. 

2.Загальний аналіз загроз 

На аркуші «Загальний аналіз загроз» подано дані про вірусну активність в 

Україні за 2015, 2016 роки у відсотковому значенні. Візуалізуйте ці дані, 

побудувавши на цьому ж аркуші 2 діаграми за зразком. 



 

 
3. Шкідливі програми 

На аркуші «Категорії шкідливих програм» подано ТОП-4 категорій 

шкідливих програм та назви загроз, що входять до них. Візуалізуйте ці дані, 

побудувавши аркуші «Шкідливі програми» міні комп’ютерну енциклопедію 

«Категорії шкідливих програм». 

 

В комірці А2 створіть випадний список, що 

дасть змогу обрати категорію шкідливих програм 

(Мережевий хробак, Adware, Троянська програма, 

Downloader). 

 

 

 



В комірці А3 створіть зв’язаний випадний список назви загроз, що 

входять у вибрану категорію шкідливих програм. Забезпечте зміну списку 

назви загроз при зміні категорії шкідливих програм в комірці А2 

В комірці А4 відобразіть зображення вибраної категорії шкідливих 

програм в комірці А2. Забезпечте зміну зображення при зміні категорії 

шкідливих програм в комірці А2. 

4. Зведена таблиця 

Побудувати на аркуші «Зведена таблиця» за вибраним регіоном зведену 

таблицю, в якій відобразити назву загрози, їх кількість,  загальну кількість ПК, 

на яких було виявлено загрози в 2015 році та загальну кількість ПК, на яких 

було виявлено загрози в 2016 році. 

Відформатуйте таблицю згідно зразка. 

 
При виконанні Задачі 3 дозволяється використовувати будь-яку 

кількість допоміжних полів таблиць, аркушів, обчислень. 

 

Результат роботи збережіть під ім’ям «Завдання_3.xlsx» 

 


