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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 

 

Завдання по індивідуальній роботі виконуються у формі рефератів у 

текстовому редакторі MS Word і надаються викладачеві у вигляді відпо-

відних файлів. Обсяг реферату не менш 10 сторінок тексту з малюнками 

(шрифт 14). Тема реферату може бути змінена викладачем.  

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РО-

БОТИ. 

 

ТЕМА 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЮРИДИЧНИХ ДОКУ-

МЕНТІВ. 

 

 

СТВОРЕННЯ ШАБЛОНІВ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПО-

ЛЯМИ ФОРМ 
Створення електронних  форм  для юридичних документів.  

У сучасному діловодстві спостерігається тенденція до стандартизації документів. 

Велику частину  документообігу складають форми, тобто типові документи, у яких 

міняються тільки окремі поля, а основна частина залишається незмінною.  Тексто-

вий редактор Word підтримує роботу з трьома видами форм: 

 друковані форми, що заповнюються і використовуються за допомогою текс-

тового процесора і мають на увазі створення твердої копії форми, тобто її дру-

кування.  

 форми Web, тобто інтерактивні форми, що заповнюються і використовуються 

за допомогою технологій Інтернет 

 поштові форми, що заповнюються і використовуються за допомогою елект-

ронної пошти 

Ми обмежимося найбільш традиційним, першим типом.  Як приклад візьмемо  ти-

повий договір. Для підготовки за допомогою комп'ютера друкованих форм викорис-

товуються три основних способи: 

 Можна використовувати звичайний документ, що являє собою вже заповнену 

форму як зразок для нової форми. Відповідні частини зразка заміняються но-

вою інформацією, і виходить новий екземпляр, що і друкується. 

 Можна заздалегідь віддрукувати типографським способом бланки форми, а 

потім заповнювати їх від  руки чи вводити інформацію в заготовлені порожні 

поля бланка. 

 Можна підготувати особливий документ, що дозволяє тільки вводити інфор-

мацію певним чином і захищений від інших змін. 

Перший спосіб  не вимагає ніяких  спеціальних засобів, але незручний і чреватий 

помилками. Другий спосіб був (на жаль, ще є) характерний для ручного діловодства. 

В даний час друковані бланки стрімко зникають з побуту сучасного офісу, за винят-
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ком тих випадків, коли порожній бланк сам по собі є документом строгої звітності. 

Засоби Word дозволяють трактувати другий випадок як окремий випадок третього. 

Третій спосіб, що заснований на використанні документів особливого типу, і буде 

предметом розгляду в цьому параграфі. 

 

Створення електронної форми договору. 

Допустимо, що є якийсь зразок незаповненого типового договору, що ми хочемо пе-

ретворити в інтерактивну форму.  

1. Створимо новий текстовий документ, що є зразком договору (сильно спрощено-

го). Наберіть текст договору, приведений  нижче. У цьому договорі поля для за-

повнення відзначені двома "підкреслюваннями" __ (тобто двома символами «під-

креслення», що вводяться за допомогою комбінації клавіш:  Shift +"Знак-

мінус"). У нашому прикладі таких крапок  буде сім (дата над назвою міста не бу-

де полем форми). Наше перше завдання полягає в тому, щоб  уставити замість 

них спеціальні об'єкти, називані полями форми. У зразку договору ці місця спе-

ціально виділені за допомогою заливання  __ . 

Відкрийте новий порожній документ і наберіть у точності весь цей договір: 

 

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР № __ 

__ 

 м. Дніпропетровськ 

Видавництво  ―Цікаве читання‖, іменоване надалі ―Видавництво‖, в особі директора 

Петренко Я. П., що діє на підставі Статуту, і  __ , іменований надалі ―Автор‖, уклали 

договір про нижченаведене: 

1. Предмет договору 

1.1. Автор  передає чи зобов'язується створити і передати право Видавництву для 

видання свого твору __ , іменованого надалі ―Твір‖, терміном на три роки з дня 

схвалення його Видавництвом. 

1.2. Вимоги до оформлення матеріалу: 

 Автор передає Видавництву текст і ілюстрації Твору на магнітному носії; 

 текст повинний бути підготовлений засобами текстового процесора Word. 

1.3. Термін здачі робіт за договором  __  . 

 

2. Вартість робіт і порядок розрахунків 

2.1. За виконану і прийняту Видавництвом роботу Автору виплачується  винаго-

рода в сумі __ гривень за один авторський аркуш Твору (40 000 друкованих знаків). 

3. Порядок здачі і приймання робіт 

3.1. При завершенні роботи над Твором Автор надає Видавництву акт про прий-

мання робіт. 

4. Відповідальність сторін 

4.1. За  невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором Автор 

і Видавництво несуть матеріальну відповідальність. 

4.2. Суперечки, не урегульовані угодою сторін, вирішуються у судовому порядку 

відповідно до чинного законодавства. 

5. Права сторін на результати роботи за дійсним договором 
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5.1. Авторське право на Твір належить Автору.  

5.2. Інформація про авторські права Автора повинна бути присутньою у вихідних 

реквізитах Твору. 

6. Адреси і розрахункові рахунки сторін 

ВИДАВНИЦТВО:  ТОО ―Цікаве читання‖; 

адреса: 94456, м. Дніпропетровськ, вул. Огіркова, 3. 

Розрахунковий рахунок: Кіровський філіал АТ ПСБ р/р 9876543210, МФО 123456. 

 

АВТОР:  __  паспорт __ 

Від Видавництва      Автор ………………... 

 

_______________ Я.П. Петренко    ________________  

  

2. Викличемо панель інструментів Формы. Для цього виконаємо дії:  Вид > Панели 

инструментов > Формы.  Робота з полями форми виконується за допомогою панелі 

інструментів Формы.  Кнопки цієї панелі інструментів описані в таблиці в  тому по-

рядку, у якому вони присутні на панелі інструментів Формы. 

                                                                                                                                                                                                                                               

НАЗВА 

КНОПКИ 
ОПИС 

Текстовое 

поле 

Вставляє в позицію курсору поле форми типу "текстовое поле" з 

параметрами за замовчуванням. Використання цієї і трьох насту-

пних кнопок буде продемонстровано нижче на прикладах. 

Флажок 

Вставляє в позицію курсору поле форми типу "флажок" з параме-

трами за замовчуванням (для введення інформації тільки типу 

«ТАК» – «НІ»). 

Поле со 

списком 

Вставляє в позицію курсору поле форми типу "поле со списком" з 

параметрами за замовчуванням 

Парамет-

ры поля 

формы 

Відкриває діалогове вікно для настроювання параметрів, що від-

повідає виділеному полю форми 

Нарисо-

вать таб-

лицу 

Відображає панель інструментів   Таблицы и границы і включає 

режим малювання таблиць. Звичайно використовується, якщо фо-

рма має вид розграфленого бланка 

Добавить 

таблицу 

Додає таблицю, в осередки якої можна вставляти поля форми. 

Використовується в тих же випадках, що і попередня кнопка 

Вставить 

рамку 

Додає рамку, у яку можна вставити поле форми. Рамку з полем 

можна вільно рухати по сторінці. Використовується при створенні 

форм, значення полів яких передбачається друкувати на типо-

графських бланках 

Затенение 

полей 

Якщо ця кнопка натиснута, то поля форми затінюються сірим фо-

ном 

Текстове поле 
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форм 

Защита  

формы 

Установлює такий режим захисту, при якому можливе тільки вве-

дення значень у поля форми, але неможливе редагування основ-

ного тексту і настроювання параметрів полів форми 

Спочатку розставимо в документі договору поля форми в тім же порядку, у якому 

буде заповнюватися форма договору (зверху вниз). Перше поле – це номер догово-

ру.  

3. Виділіть два символи підкреслення праворуч від символу «№» у першому рядку 

договору. 

4. На панелі інструментів «Формы» клацніть по передостанній кнопці (по тій, що 

перед «замочком»), а потім по крайній лівій кнопці «Текстовое поле», у договорі на 

місці виділення з'явиться миготливий вертикальний курсор. 

1. На панелі «Формы» клацніть по кнопці "параметры поля формы" (четверта 

кнопка ліворуч). З'явиться діалогове вікно «Параметры текстового поля». (Слід 

зазначити, що різним типам полів будуть відповідати різні діалогові вікна пара-

метрів.) 

 
6. У цьому діалоговому вікні установіть параметри: Тип: число; Число по умолча-

нию: 1; Формат числа: 0 (тобто номер договору – ціле число, хоча в загальному 

випадку можливий і інший варіант текстового поля).  

7. У цьому ж діалоговому вікні клацніть по кнопці «Текст справки». З'явиться діа-

логове вікно «Текст справки для поля формы» . У ньому поставте прапорець 

(крапку) у коло з підписом «Текст справки» і нижче, у поле з миготливим курсо-

ром уведіть текст довідки: «Уведіть номер договору». У цьому випадку, коли ви 

будете вводити інформацію в створене поле при підготовці конкретного варіанту 

договору, набраний вами текст буде відображатися в рядку стану документа Word . 

Можна змінити спосіб видачі довідки. Для цього в діалоговому вікні "Текст справ-

ки для поля формы" після уведення тексту довідки необхідно нажати кнопку 

"Клавиша F1". 

8. Натисніть «ОК» і ще раз «ОК».  

Панель інструментів "Формы" не закривайте, а відбуксируйте поки її нагору до па-

нелей  інструментів чи у будь-яке зручне місце на екрані. 

ПРИМІТКА. Виконані нами дії перший раз виглядають досить складно, але на-

справді мова йде про послідовне натискання двох кнопок на панелі інструментів 

Формы і завдання параметрів у двох діалогових вікнах. Перше приведене вікно ви-
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значає параметри поля. Різним типам полів форми відповідають різні діалогові вікна 

параметрів. Друге діалогове вікно служить для створення довідки по даному полю. 

Це вікно однакове для всіх типів полів форми. 

Наступна перемінна частина договору — це дата договору. Дата теж вставляється як 

поле, але це буде не поле форми, а буде просто поле дати, що заповнюється авто-

матично поточною датою із системної дати Вашого комп'ютера під час підготовки 

конкретного договору. 

9. Виділіть, як і в пункті 3, два символи «підкреслення» якими відзначене місце для 

дати договору. 

10. Далі виконайте:    Вставка > Дата и время і виберіть Формат > 30 Марта 2000 

г. > установіть прапорець   - Обновлять автоматически > далі  ОК 

_____________________________________________________________ 

Наступне поле — прізвище виконавця (замовник, тобто видавництво, вважається 

фіксованим). Це поле можна оформити як текстове якщо тільки один можливий ви-

конавець - автор, але ми допустимо, що видавництво працює з деякою кількістю по-

стійних авторів і оформимо це поле як список авторів, з якого варто вибрати тільки 

одного. 

11. Виділіть місце під нове поле, де повинно бути прізвище виконавця (виконавців 

може бути декілька), і клацніть по третій ліворуч кнопці панелі інструментів «Фор-

мы» - «Поле со списком». 

12. Клацніть по кнопці «Параметры поля формы…» 

13. У вільне віконце над яким написано «Элемент списка» уведіть Прізвище І. та 

по Б. і натисніть «Добавить», потім інше Прізвище І. та по Б. і  натисніть «Доба-

вить» , аналогічно введіть ще дані про двох – трьох виконавців. 

14.  Довідку по цьому полю введемо наступну: «Виберіть зі списку потрібного ви-

конавця». 

15. Далі в договорі потрібно ввести  поле «Назва твору» – це просте текстове поле. 

Зробіть цей пункт самостійно. 

16. Далі необхідно ввести поле "Термін здачі роботи".  Це теж текстове поле, але 

іншого типу: не число, а дата. На панелі інструментів «Формы» клацніть по крайній 

лівій кнопці «Текстовое поле». 

17. На панелі «Формы» клацніть по кнопці «Параметры поля формы» (четверта 

кнопка ліворуч). З'явиться діалогове вікно «Параметры текстового поля». 

18. У цьому діалоговому вікні установіть параметри: Тип: дата; Формат даты: 

дд.мм.гг . 

19. У цьому ж діалоговому вікні клацніть по кнопці «Текст справки». З'явиться ді-

алогове вікно «Текст справки для поля формы» . У ньому поставте прапорець 

(крапку) у коло з підписом «Текст справки» і в поле з миготливим курсором уве-

діть текст «Уведіть дату терміну здачі роботи у вигляді дд.мм.гг". 

20.  Натисніть «ОК» і ще раз «ОК».  

21. Далі необхідно оформити поле "Винагорода за авторський аркуш" і поле "Ви-

нагорода за ілюстрацію" — це текстові поля форми, у які повинні вводитися числа, 

корисно також передбачити значення за замовчуванням і формат значень. Ці поля 

оформіть аналогічно з урахуванням змін: Тип > Число > Число по умолчанию – 

потрібно ввести конкретне число > Формат числа > 0,00 
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22. Далі аналогічно оформіть два останні поля. 

23. Поки що наш документ — це звичайний текстовий документ  з полями форми. 

Уся різниця полягає в тому, що введені поля форми підсвічені сірим кольором й у 

них не попадає курсор введення.  

 

Документ перетворюється в інтерактивну форму одним із двох способів: 

 

а) натиснути кнопку Защита формы панелі інструментів Формы,  

 

б) виконати дії: Сервис > Установить защиту... > у діалоговому вікні "Защи-

та документа"  установіть у списку "Запретить любые изменения кроме"  

прапорець "Ввода данных в поля форм". 

 

Отже наш документ перетворився в інтерактивну форму, яку можна заповнити, збе-

регти на диску і надрукувати.  Можна натиснути на кнопку Сохранить стандартної 

панелі інструментів. Одержимо просто документ із полями форми. Можна звичайно 

робити так: відкривати вже заповнену форму договору, заповнювати її і зберігати 

під новим ім'ям. Але набагато доцільніше скористатися механізмом шаблонів MS 

Word ! 

 

24.  Для того, щоб створити шаблон на основі нашої форми потрібно взяти незапов-

нену та захищену форму з полями і зберегти її як шаблон: Файл > Сохранить как > 

вибрати зі списку типів документів Шаблон документа > вибрати дисковод і, якщо 

необхідно, створити папку  > відкрити створену папку > задати ім'я файлу (тобто 

шаблона) > Сохранить. 

25. Тепер можна створювати скільки завгодно договорів з різним змістом полів по 

готовому захищеному шаблону форми з полями. Для цього потрібно відкрити необ-

хідний шаблон через меню Файл  >  Создать, з'явиться новий документ із текстом 

договору, а курсор буде знаходиться у полі номера договору, де за замовчуванням 

вже існує цифра 1. Уведіть новий номер, наприклад 323, натисніть на Tab . Курсор 

після цього перейде до нового поля введення. Уведіть знову необхідне значення по-

ля і так далі. Після введення останнього поля збережіть новий договір як звичайний 

файл Word з відповідним ім'ям. (Якщо після введення значення останнього поля на-

тиснути на Tab - курсор знову попаде на перше поле, тобто можна відразу ж пере-

ходити до підготовки нового варіанта договору.) Отриманий документ можна також 

надрукувати в потрібній кількості екземплярів. 

  
Висновки: Ми створили не дуже складну шаблон-форму юридичного договору. У 

юридичній і діловій практиці уміння використовувати шаблони - форми з полями 

має важливе значення, тому що при цьому завжди гарантується незмінність основ-

ної частини документа і заощаджується час на підготовку документів. У нашій ро-

боті далеко не вичерпані всі можливості використання полів форм, наприклад мож-

на в одні поля вводити числові значення, при цьому інші поля можуть містити фор-

мули, що використовують уведені значення. Дана робота  є тільки введенням у 

створення шаблонів документів з використанням полів форм. 
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Створення в текстовому процесорі Word серійних документів на основі злиття 

даних таблиць з бланком документа. 

 

Перелік питань, що підлягають вивченню: 

1. Створення головного документа – зразка; 

2. Побудова джерела даних; 

3. Розміщення полів даних; 

4. Злиття головного документа з даними таблиці; 

5. Перевірка правильності злиття; 

6. Використання результатів злиття (відправлення в новий документ, на принтер) зі 

збереженням в окремому файлі. 

 

ВСТУП.  

У діловій практиці часто приходиться готувати так називані "серійні" документи. Це 

листи, наклейки на листи і т.д. Суть злиття полягає в тому, що ви берете документ, 

наприклад зразок листа, і таблицю з прізвищами та адресами людей, яким потрібно 

розіслати цей лист, а потім, автоматично поєднуючи зразок документа з таблицею, 

генеруєте набір листів. Усі копії вихідного листа "успадковують" загальний текст, 

але містять різну інформацію в області адреси і прізвища одержувача, що заповню-

ється на основі таблиці даних. Результат такого об'єднання можна друкувати, збері-

гати у файлі, відправляти по електронній пошті і т.д.  

 

Створення головного документа 

Для створення злиття насамперед потрібно розробити головний документ, що грає 

роль зразка. Цей документ може мати будь-який зміст, наприклад, запрошення, на-

клейки на конверти і т.д.  

Основна ідея полягає в тому, що деякі частини тексту заміняються полями, що запо-

внюються в результаті злиття головного документа з таблицею даних, у якій збері-

гаються прізвища, імена, адреси і т.д. 

1. Відкрийте Word і створіть новий документ. 

2. Введіть основний текст листа, але не вказуйте адресу і прізвище одержувача, на-

приклад, так, як показано на малюнку. Потім збережіть документ з ім'ям Лист. 

Шановний 

Запрошуємо Вас на урочистий вечір, присвячений 10-річчю компанії "Геркулес". 

Вечір відбудеться 1 березня 2006 р. о 18 годині. 

Будемо раді бачити Вас на нашому святі. 

3. Виберіть команду Сервис > Слияние. Відкриється вікно діалогу, показане на ма-

люнку 
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4. Клацніть на кнопці Создать. 

5. У відкритому підменю виберіть пункт Документы на бланке.  

ПРИМІТКА: Пункти підміню кнопки Создать визначають тип головного докумен-

та злиття. При необхідності ви завжди зможете пізніше змінити тип головного  до-

кументу  чи  зв'язати з обраним джерелом даних ще один головний документ. 

6. У вікні діалогу, що відкрилося, клацніть на кнопці Активное окно, щоб вибрати, 

як головний документ злиття, тільки що створений текст. 

 

7. У першому розділі вікна діалогу настроювання злиття з'явиться кнопка (Правка).  

 

 

Клацніть на ній і, в списку, що розкрився, клацніть на імені головного документа. 

Вікно діалогу злиття закриється, і ви повернетеся в основне вікно документа, але в 

ньому тепер з'явиться панель інструментів (Слияние). 

 

 

 

 

8. При необхідності відредагуйте зміст головного документа. 

9. Щигликом на кнопці (Сохранить) панелі інструментів (Стандартная) збережіть 

документ і закрийте його. 

Панель інструментів "Слияние" Кнопка (Диалоговое окно "Слияние") 
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Побудова джерела даних 

Тепер потрібно створити джерело даних злиття (адреси і прізвища одержувачів лис-

та). 

1. Відкрийте файл Лист.doc. 

2. У панелі інструментів (Слияние) клацніть на кнопці (Диалоговое окно "Слия-

ние"), щоб відкрити однойменне вікно Слияние, показане на малюнку. 

 

3. Клацніть на кнопці (Получить данные) 

4. Виберіть пункт  (Создать источник данных) 

 

ПРИМІТКА: Інші пункти меню кнопки (Получить данные) дозволяють вибрати як 

джерело даних раніше створену таблицю у MS Word,   базу даних у MS Access,  або 

список  у аркуші MS Excel. Джерелом табличних даних може бути також  адресна 

книга електронної пошти. Можна взагалі  вказати окреме джерело даних для злиття, 

наприклад базу даних у форматі DBF.  Джерело даних злиття являє собою таблицю 

бази даних, що складається з записів, на основі кожного з яких за допомогою голов-

ного документа буде складений конкретний екземпляр листа.  Усі записи мають од-

накові поля даних. Деякі найбільш розповсюджені поля заздалегідь внесені в список 

вікна створення джерела даних. Ви можете видалити з таблиці бази даних непотріб-

ні поля і додати свої власні. Слід зазначити, що, наявність у джерелі даних зайвих 

полів не впливає на результат злиття, але сповільнює роботу програми. 
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5. Виділіть пункт (Обращение). 

6. Щигликом на кнопці (Удалить поле) зітріть виділене поле. 

7. Повторюючи кроки 4 і 5, уберіть всі поля, крім полів: (Имя), (Фамилия), (Орга-

низация), (Адрес) и (Индекс). 

8. Клацніть на кнопці ОК. 

9. У вікні діалогу збереження документа, що відкрилося, введіть ім'я файлу – "Гос-

ті" і клацніть на кнопці (Сохранить). З'явиться повідомлення, яке інформує про те, 

що у створеному джерелі даних немає жодного запису, і що дозволяється перейти до 

редагування цього  джерела чи до додавання полів злиття в головний документ. 

10. Зрозуміло, що вам обов'язково прийдеться коли-небудь ввести інформацію в 

джерело даних. Зробимо це зараз. Нехай джерелом даних буде наступна таблиця, у 

якій могло б бути значно більше записів. 

 

Василь 

 

Решетников 

 

Прем'єр 

 

вул. Перша, 13 

 

49012 

 

Петро 

 

Коробейників 

 

Фантом 

 

вул. Зелена, 18 

 

49025 

Іполит 

 

Воробйов 

 

Роги та копита 

 

вул. Вишнева, 143 

 

49003 

Максим 

 

Сидорів 

 

Фантом 

 

пр. Металургів, 123 

 

49015 

Роза 

 

Петрова 

 

Хвиля 

 

вул. Крута, 76  

 

49022 

Остап 

 

Бендер 

 

Роги та копита 

 

вул. Хвойна, 67 

 

49033 

  

Клацніть на кнопці (Правка источника данных), щоб зробити це зараз. Відкриєть-

ся форма для введення даних. Давайте додамо записи з приведеної таблиці та ще 6 – 

7 записів. Пізніше злиття повинне "згенерувати" рівно стільки копій головного до-

кумента, скільки записів міститься  у джерелі даних.  
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11. Заповніть поля форми, як показано на малюнку 

12. Щоб додати ще один запис, клацніть на кнопці (Добавить). 

13. Уведіть ще кілька записів. 

14. Клацніть на кнопці ОК, щоб зберегти базу даних і повернутися в головний до-

кумент. 

 

ПРИМІТКА. Для зміни інформації джерела даних треба клацнути в панелі інстру-

ментів (Слияние) на кнопці (Правка источника данных). Відкриється форма дже-

рела даних. Для переміщення по записах джерела користайтеся кнопками навігації в 

нижній частині форми. 

 

Вправа 3. Розміщення полів даних 

Прийшов час розмістити поля джерела даних у тексті головного документа. 

1. Відкрийте файл Лист.doc. Помістіть курсор у перший рядок документа і клацніть 

на кнопці (Добавить пoлe слияния) панелі інструментів (Слияние).  

Розкриється список полів джерела даних, створеного в попередній вправі.  

 

2. Виберіть пункт (Имя). Поле злиття з'явиться в першому рядку головного докуме-

нта. Воно містить спеціальний код, що повідомляє програмі Word, де необхідно ро-

зміщати інформацію з відповідного поля джерела даних. 

3. Натисніть клавішу Пробел, щоб відокремити ім'я від прізвища. Ще раз клацніть 

на кнопці (Добавить поле слияния) и виберіть пункт (Фамилия). 

4. Натисніть клавішу Enter і виберіть у списку кнопки (Добавить поле слияния) 

пункт (Адрес). 

5.Знову натисніть Enter і виберіть у тому  же списку пункт (Индекс). Ще раз натис-

ніть Enter. 

6. Перемістіть  курсор у кінець слова Шановний і натисніть на клавіатурі клавішу 

Пробел. 

7. Виберіть у списку (Добавить поле слияния) поле (Имя), натисніть клавішу Про-

бел і виберіть у тім же списку поле (Фамилия). Тепер головний документ з полями 

злиття повинний виглядати так: 

«Имя» «Фамилия» 

«Адрес» 

«Индекс» 

 

Шановний «Имя» «Фамилия» 

Запрошуємо Вас на урочистий вечір, присвячений 10-річчю компанії "Геркулес". 

Вечір відбудеться 1 березня 2006 р. о 18 годині. 
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Будемо раді бачити Вас на нашому святі. 

ПРИМІТКА. При злитті, Word дозволяє не тільки перебрати всі записи джерела да-

них, але і відібрати деякі з них. Для цього можна скористатися полями Word чи за-

просом. Список (Добавить поле Word) панелі інструментів (Слияние)   дозволяє 

додавати в документ наступні поля, що виконують добір записів джерела даних на 

основі визначених правил: 

 Ask (Запрос) и Fill-In (Заполнение) генерують паузу в процесі друку злиття і 

дають можливість уводити додатковий текст у кожен екземпляр документа, на-

приклад індивідуальний номер  клієнта чи пароль; 

 If ... Then... Else (Если …То … Иначе) дозволяє ввести умову і дію, що викону-

ється у випадку істинності чи помилковості умови ( за аналогією з умовним опе-

ратором у мовах програмування); 

 Merge Record # (Номер записи) и Merge Sequence # (Номер по порядку) дода-

ють у документ відповідно номер запису джерела даних і порядковий номер ек-

земпляра злиття. Якщо в злитті беруть участь не всі записи джерела даних, ці но-

мери будуть відрізнятися друг від друга; 

 Next Record (Следующая запись) и Next Record If (Следующая запись Eсли) 

дають можливість надрукувати в одному екземплярі документа інформацію з де-

кількох послідовних записів джерела даних; 

 Set Bookmark (Закладка) дозволяє зв'язати деякий текст документа з закладкою, 

яку можна вставляти в документ будь-яке число раз. Якщо зміниться вихідний 

текст, позначений закладкою, то він моментально обновиться у всіх місцях вста-

вки цієї закладки; 

 Skip If (Пропустить запись если) дає можливість ввести умову, у випадку іс-

тинності якої поточна запис буде пропущена і не потрапить у злиття. 

 

ДАВАЙТЕ ДОДАМО В ЗЛИТТЯ ПАРУ  ПОЛІВ WORD. 

8. Натисканням клавіш Ctrl+Home перемістіть курсор в початок документа і вибе-

ріть у панелі інструментів (Слияние) команду (Добавить поле Word) > (SKIPIF - 

Пропустить запись Eсли). 

9. У списку (Поле) , що розкриється виберіть пункт (Индекс), як показано на малю-

нку. 
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10. У списку (Оператор) виберіть пункт (Равно). 

11. Введіть у поле (Значение) величину 49012. 

12. Клацніть на кнопці ОК. Тепер при злитті в джерелі даних будуть пропущені ті 

записи, у поле (Индекс) яких записане значення 49012. 

13. Натисніть клавіші Ctrl+End, а потім два рази клавішу Enter. Виберіть команду 

(Добавить поле Word > MERGEREC - Номер записи). За допомогою цього поля 

ви зможете відстежити, які записи джерела даних потраплять у злиття. Тепер голов-

ний документ стане таким: 

 

«SKIPIF»«Имя» «Фамилия» 

«Адрес» 

«Индекс» 

 

Шановний «Имя» «Фамилия» 

Запрошуємо Вас на урочистий вечір, присвячений 10-річчю компанії "Геркулес". 

Вечір відбудеться 1 березня 2003 р. у 18 годин. 

Будемо ради бачити Вас на нашому святі. 

«MERGEREC» 

14. Клацніть у панелі інструментів (Слияние) на знайомій кнопці (Диалоговое окно 

Слияние). Цього разу у вікні діалогу злиття виявляться доступними ще дві кнопки: 

(Объединить) та (Отбор записей). 

15. Клацніть на кнопці (Отбор записей), щоб створити запит, за допомогою якого 

записи будуть розсортовані за алфавітом імен одержувачів листів. 

У вікні діалогу, що з'явилося, є дві вкладки. Перша з них - (Отбор записей), - пред-

ставлена на малюнку, дозволяє фільтрувати записи джерела даних. Давайте додамо 
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правило відбору, що залишає тільки адресатів з компанії «Фантом». 

16. У списку (Поле) виберіть пункт (Организация). 

17. У списку (Оператор) залишіть варіант (Равно). 

18. У поле (Значение) уведіть текст Фантом. 

19. Розкрийте вкладку (Сортировка записей) і налаштуйте її параметри у відповід-

ності з малюнком 

 

20. Клацніть на кнопці ОК. Це забезпечить сортування результату злиття за алфаві-

том прізвищ адресатів, а потім за алфавітом їхніх імен. 

 

ПРИМІТКА: Призначення однакових правил сортування для листів і наклейок на 

конверти дозволяє при відправленні листів не витрачати час на пошук потрібного 

конверта. Конверти з наклейками будуть лежати на вашому столі в тім же порядку, 

що і листи. 

21. Щигликом на кнопці (Закрыть) закрийте вікно діалогу настроювання злиття і 

збережіть нову версію головного документа. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ДРУК РЕЗУЛЬТАТУ ЗЛИТТЯ 

У вас уже є головний документ і зв'язане з ним джерело даних, що відфільтроване і 

розсортоване за допомогою запиту. Здавалося б, можна виконати злиття і роздруку-

вати результат. Однак перед цим краще перевірити правильність злиття. 

1. Продовжуючи працювати з документом попередньої вправи, клацніть на кнопці 

(Поиск ошибок) панелі інструментів (Слияние), яка знаходиться праворуч від кно-

пки (Диалоговое окно "Слияние"). Відкриється вікно діалогу (Поиск ошибок) з 

перемикачем , який має три положення, як показано на малюнку. 

 

 Перше положення перемикача дозволяє одержати повідомлення про усі виявлені 

помилки без виконання злиття.  

 Вибравши друге положення перемикача, ви одержите як саме злиття, так і пові-

домлення про всі помилки, повідомлення про які послідовно з'являються у вікнах 

діалогу.  

 Третє положення перемикача ініціює генерацію злиття і, в окремому документі, 

зберігає звіт про помилки. 

2. Виберіть положення перемикача (Создать только отчет об ошибках). 

3. Клацніть на кнопці ОК. При правильному виконанні всіх операцій у злитті не ви-

явиться ніяких помилок. У противному випадку з'явиться відповідне повідомлення 

про помилку. 

4. Клацніть на кнопці (Поля/Данные), яка знаходиться праворуч від кнопки (Доба-

вить поле Word). Ви побачите, що поля головного документа заміняться на дані 

однієї з записів джерела даних. 

5. За допомогою кнопок (Следующая запись) і (Предыдущая запись) панелі ін-

струментів Слияние переглядіть всі екземпляри документа, що відповідають конк-

ретним записам джерела даних. Зверніть увагу, що записи про організації, ім'я яких 

не Фантом, відсутні, тому що вони відфільтровані запитом через невідповідність 

назви організації значенню Фантом. Проте, у цьому режимі попереднього перегля-

ду ви зможете спостерігати всі записи, але при остаточному злитті ряд записів бу-

дуть  пропущені  через наявність у головному документі поля (Пропустить запись 

если) з відповідними умовами. 

6. Знову клацніть на кнопці (Поля / Данные), щоб повернути відображення полів. 

7. Нарешті прийшов час виконати злиття. Клацніть на кнопці  (Диалоговое окно 

Слияние). 
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8. У вікні діалогу, що відкриється, клацніть на кнопці (Объединить). 

9. У списку, (Назначение) вікна діалогу (Слияние), що розкриється, виберіть один 

із трьох режимів злиття: 

 

 (Новый документ) - створює документ Word, у якому послідовно на окремих 

сторінках розміщуються всі екземпляри, побудовані на основі злиття; 

 (Принтер) - друкує результат злиття на принтер; 

 (Электронная почта) - відправляє кожен екземпляр злиття потрібному адре-

сату по електронній пошті. Щоб указати, яке поле джерела даних містить ад-

реси електронної пошти, клацніть на кнопці  (Настройка) і виберіть потрібне 

поле в списку вікна діалогу, що відкрилося, потім клацніть на кнопці ОК. (У 

цьому ж вікні діалогу можна увести вміст поля (Тема) електронних повідом-

лень.) 

Виберіть пункт "Новый документ", якщо принтер у вас до комп'ютера не підклю-

чений.  

10. Виберіть у перемикачі (Строки, содержащие только пустые поля данных) 

нижнє положення, якщо потрібно, щоб рядки з полями даних не пропускалися на-

віть у тому випадку, якщо вони порожні. 

11. Клацніть на кнопці (Объединить). Далі результат злиття може буде відправле-

ний: 

 у новий документ, файлу якого потрібно дати відповідне ім'я,  

 на  принтер,  

 по електронній пошті.  

У першому випадку знову створений документ з'явиться на екрані і його можна буде 

зберегти в окремому файлі на твердому диску і при бажанні роздрукувати.  

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ С ДОКУМЕНТАМИ У MS 

WORD ЗА ДОПОМОГОЮ МАКРОСІВ. 

Мета  практичного  заняття:  
Вивчити методи  та способи автоматизації основних прийомів форматування до-

кументів за допомогою макросів  та  мови  Visual Basic for Application. 

Перелік  питань  для  вивчення: 
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1. Створення макросу за допомогою засобу запису. 

2. Створення макросу за допомогою редактора  Visual Basic. 

 

СТВОРЕННЯ СВОГО ПЕРШОГО МАКРОСУ 

Якщо в MS Word необхідно багаторазово виконувати якесь завдання, то найкраще 

це зробити за допомогою макросу. Макрос - це серія команд, згрупованих разом для 

спрощення щоденної роботи. Замість того, щоб вручну робити дії, яки віднімають 

багато часу й часто повторюються, можна створити й запускати тільки одну дію - 

макрос, що буде виконувати серію дій. 

Макроси часто використовуються для наступних цілей:  

 Для прискорення операцій редагування або форматування, що часто викону-

ються. 

 Для об'єднання декількох команд, наприклад, для вставки таблиці із зазначе-

ними розмірами й границями й певним числом рядків і стовпців. 

 Для спрощення доступу до параметрів у діалогових вікнах. 

 Для автоматизації обробки складних послідовних дій у завданнях.  

 

Для створення макросу в MS Word можна використати два методи: за допомогою 

засобу для запису макросів або за допомогою редактора середовища програмування 

мовою Visual Basic. 

Створення макросу починається по команді Сервис > Макрос > Начать за-

пись. Відкриється діалог Запись макроса. У списку Макрос доступен для:  виби-

рається джерело макрокоманд:  загальний шаблон MS Word  чи  поточний документ 

користувача. За замовчуванням макрос записується в загальний шаблон MS Word - 

файл   

normal.dot . 

Створюючи макрос, потрібно  ввести його ім'я в поле Имя макроса діалогово-

го вікна Запись макроса, наприклад, Example.  Діалогове вікно Запись макроса 

дозволяє зв'язати макрос з одним з елементів керування додатка Word: із кнопкою 

на панелі  інструментів чи гарячою клавішею. Для цього потрібно вибрати відповід-

ну кнопку в групі Назначить макрос, і визначити параметри елементів керування 

(у макросі Example цього  робити не треба). У  поле Описание  можна коротко про-

коментувати дії, які будуть виконуватися макросом. Текст коментаря буде з'являти-

ся в рядку стану при запуску макросу.  
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Якщо тепер клацнути по кнопці ОК, то почнеться запис макросу. Про це  нагадує 

курсор, що має вид магнітофонної касети. Панель Остановка записи, що з'являєть-

ся у вікні документа, дає можливість  припинити чи призупинити запис макросу.  

 
На цій панелі всього дві кнопки: Остановить запись і Пауза. Кнопка Пауза грає ту 

ж роль, що і кнопка відключення мікрофона на сучасних телефонних апаратах. Вона 

дає можливість записувати в макрос не всі натискання клавіш і кнопок  миші, а тіль-

ки ті, котрі необхідні. Кнопка Остановить запись припиняє запис. Самі натискання 

на  зазначені кнопки не записуються в текст  макросу. У заголовку відбивається по-

точний стан, у даному випадку Остановка записи.  

 

ВИКОНАЄМО НАСТУПНІ ДІЇ для запису макросу Example, що вставляє в місце 

поточного введення деякий спецсимвол, обрамлений ліворуч і праворуч пробілами: 

1. Два рази натиснути клавішу пробілу. 

2. Для повернення на один символ уліво натиснути клавішу    . 

3. Для вставки спецсимволу виконати команду Вставка > Символ  , вибрати 

шрифт Wingdings і після вибору спецсимволу, наприклад,    і натискання кно-

пок Вставить  і  Закрыть, повернутися в документ. 

4. Для пропуску символу «правого» пробілу натиснути клавішу  .  

5. Закінчимо запис макросу клацнувши по кнопці Остановить запись.  

Після  цього цей макрос готовий до використання і його можна виконувати. 

Виконувати його можна або з меню Сервис>Макросы>Макрос, вибравши в діалозі 

потрібний, наприклад, Example, і натиснувши на кнопку Выполнить, або по клаві-

ші, елементу  меню чи кнопці, у залежності від того, що визначено для даного мак-

росу.  

Зверніть увагу на те, що макрос для програми МS Wоrd є звичайним файлом.  

При роботі з ним можна використовувати такі команди меню як Правка,  Выре-

зать, Вставить, Удалить та ін. Можна записувати макроси як звичайні текстові  

файли (використовуючи  будь-який текстової  редактор), завантажувати  їх як зви-

чайні файли MS Wоrd і потім переносити в шаблони у вигляді макросів з викорис-

танням команд меню Правка.  

Макрос не буде збережений, поки ви не збережете шаблон або документ, до 

якого він відноситься. Для цього виберіть опцію меню Файл>Сохранить как.  

Пауза Остановить запись 
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Щоб видалити макрос, потрібно вибрати його в списку діалогу Сер-

вис>Макросы-Макрос і натисніть кнопку Удалить. MS Wоrd запросить підтвер-

дження. Якщо ви відповісте  згодою, макрос буде вилучений.  

Якщо ви хочете, щоб ваш макрос був присутній не у всіх документах, а тіль-

ки в тих, яки і  створені на основі якогось документу або шаблону, ви повинні ство-

рити свій шаблон. При визначенні макросу в поле Макрокоманды доступны в: по-

трібно вибрати ваш шаблон, тоді після запису макросу він буде збережений у вашо-

му шаблоні. 

Щоб подивитися і змінити те, що вийшло у результаті запису макросу, потріб-

но знову вибрати пункт меню Сервис>Макросы>Макрос й у діалозі Макрос виб-

рати зі списку доступних макросів макрос з ім'ям Example, виділивши його одним 

щигликом миші, а потім кликнути по кнопці Изменить. При цьому запускається 

спеціальний редактор Visual Basic (надалі більш коротко – редактор VB), в основ-

ному вікні якого знаходиться текст нашого макросу з ім'ям Example.                 

 
 

Далі проводиться розбір тіла макросу по операторах: 

Sub Example()                                                                          рядок оголошення макро-

су 

' Example Макрос                                                                    коментарі 

' Макрос записан 06.02.06  Trusov                                        коментарі 

' ―&chr(10)Пример №1 -вставка спецсімвола  в текст         коментарі 

    Selection.TypeText Text:="  "                                              уведення двох пробілів 

    Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1       повернення на один символ 

уліво 

    Selection.InsertSymbol Font:= "Wingdings",  _                   вставка спецсимволу 

   CharacterNumber:=-4038, Unicode  _ 

        :=True 

    Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1      перехід на один символ впра-

во 

End Sub                                                                                   кінець макросу 

Кожен макрос починається з ключового слова Sub, за яким іде ім'я макросу. 

Це так називаний рядок оголошення макросу. Якщо макрос записаний за допомогою 
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макрорекордеру, то відразу за ім'ям макросу завжди ідуть порожні круглі дужки. 

Якщо ж макрос створюється користувачем вручну, то в круглих дужках можуть за-

писуватися параметри. Такі макроси більш точно називають підпрограмами  чи  

"процедурами" . 

Слідом за оголошенням макросу їдуть коментарі, що не містять яких-небудь 

інструкцій, що виконуються. Рядок коментарю починається з апострофа ( ‗ ). Інші 

рядки містять один чи більше операторів мови VBA. 

 Об'єднання двох символів – "пробел" і "подчеркивание" (  _ ), називається в  

Visual Basic "символ продовження рядка" та означає, що наступний рядок макросу 

повинен бути приєднаний до поточного рядку для створення єдиного оператора. У 

даному випадку оператор вставки спецсимволу "продовжується" ще на два рядки. 

Вставку символу продовження рядка здійснює або сам макрорекордер (коли опера-

тор занадто довгий), або це робить користувач шляхом редагування тексту макросу. 

Такий прийом робить макрос більш читабельним. 

При використанні кольорового монітора можна помітити, що різні частини те-

ксту макросу відображаються різним кольором. Коментарі відображаються зеленим 

кольором, тоді як "Sub",  "End Sub" і інші ключові слова VBA – синім. Інший текст 

у макросі відображається чорним кольором для вказівки того, що він містить дані і 

програмні оператори, створені користувачем. 

При редагуванні коду макросу в модулі можна використовувати команди і ме-

тоди, відомі вам як користувачу додатків MS Office. Для збереження змін викорис-

товуйте команду File > Save. 
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ПРИКЛАДИ СТВОРЕННЯ МАКРОСІВ 

При створенні макросів будемо тепер зберігати макроси у поточному докуме-

нті MS Word з ім'ям користувача (наприклад "Макроси_номер групи-прізвище"). 

 

ПРИКЛАД 1. ФОРМАТУВАННЯ СЛОВА ЧИ ФРАЗИ. 

Припустимо, що ви часто форматуєте слова чи короткі фрази, до яких хочете при-

вернути увагу у вашій документації, за допомогою напівжирного шрифту Arial 

14-го розміру. Стилі Word використовувати не можна, тому що їх можна застосо-

вувати тільки до цілих абзаців або параграфів. Тоді створимо потрібний макрос: 

1. Наберіть у поточному документі декілька строк довільного тексту. 

2. Виділіть будь-яке слово чи фразу. 

3. По команді Сервис >Макрос>Начать запись  почніть запис макросу з 

ім'ям Виділити_Текст;   додати до існуючого опису, наприклад, таке : ―Установлює 

Arial, Bold 14 для виділеного тексту‖; клацнути по кнопці  ОК. 

4. Використовуючи список Шрифт на панелі форматування, вибрати шрифт 

Arial . 

5. Використовуючи список Размер  на панелі форматування вибрати розмір 

14. 

6. Щигликом на кнопці  Ж  на панелі форматування включити атрибут напі-

вжирного шрифту для тексту. 

7. Зупинити макрорекордер щигликом на кнопці Остановить запись. 

Відкрийте будь-який документ Word і спробуйте макрос Виділити_Текст ко-

мандою Сервис>Макросы>Макрос, попередньо виділяючи слова чи фрази. 

У наступних прикладах будуть використані стилі користувача, які необхідно 

створювати до початку запису макросу, у якому стилі використовуються. Тому на-

гадаємо, що потрібно зробити, щоб створити власний стиль. Найпростіше треба - 

виділити будь-який абзац і відформатувати його потрібним образом, а потім викона-

ти команду Формат>Стиль>Создать, дати ім'я «своєму» стилю і вибрати стиль аб-

зацу, що випливає після абзацу зі своїм стилем, а потім завершити створення «сво-

го» стилю, клацнувши на кнопці ОК і кнопці Применить. 

 

ПРИКЛАД 2. ОФОРМЛЕННЯ ПРИМІТОК. 

Нехай при написанні деякого звіту чи статті вам необхідно виділяти яким-

небудь особливим способом частини тексту, у яких ви хочете або висловити свою 

думку, дати пораду чи попередити читача про що-небудь. У таких випадках непога-

но було б помістити в текст заголовок, наприклад, слово Примітка синього кольору 

і виділити абзац тексту примітки, наприклад, рамкою і червоним шрифтом, тобто 

відмінним від іншого тексту стилем. 

Створимо нові стилі в наступній послідовності. Спочатку краще створити 

стиль Прімітка_текст для абзацу, що попередньо має границю типу Объемная і 

шрифт червоного кольору, причому як стиль наступного абзацу вибрати стиль Ос-

новной текст. Потім після виділення будь-якого іншого абзацу і форматування його 

синім кольором з атрибутом напівжирного потрібно створити стиль Приміт-
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ка_заголовок, причому як стиль наступного абзацу вибрати стиль Приміт-

ка_текст.  

Тепер створюємо макрос: 

1. Перейти на новий рядок тексту - Enter. 

2. По команді Сервис>Макрос>Начать запись  почати запис макросу з ім'ям 

Зауваження;   додати до існуючого опису, наприклад, таке : ―Підготовляє 

текст-зауваження до документа‖.  

3. Клацнути на кнопці Назначить макрос клавишам і з появою вікна На-

стройка клавиатуры натиснути комбінацію клавіш, наприклад, Ctrl+Alt+З, а 

потім – кнопки Назначить і Закрыть. 

4. Після появи на екрані панелі Останов вибрати на панелі стилів стиль Пріміт-

ка_заголовок, ввести з клавіатури слово Прімітка (цим стилем) і натиснути 

Enter. 

5. Зупинити запис макросу. 

Перевірити макрос Примітка можна шляхом  натискання комбінації клавіш 

Ctrl+Alt+З, попередньо перейшовши на новий рядок тексту. Власне текст примітки 

вводиться в абзаці з рамкою і закінчується це введення натисканням клавіші Enter. 

ПРИКЛАД 3. ПІДПИСИ ДО МАЛЮНКІВ. 

Якщо створюваний документ буде містити велике число малюнків, то корис-

ним буде макрос, що буде автоматично задавати номер чергового малюнка деяким 

власним стилем і встановлювати стиль підпису під малюнком. Після виконання та-

кого макросу залишається тільки ввести текст підпису. Виконайте наступні кроки: 

1. Створіть стиль Рис_текст, вибравши шрифт Arial з абзацом без відступу і 

стилем наступного абзацу Основной текст. 

2. Створіть стиль Рис_номер, вибравши шрифт Arial з абзацом з відступом 0,5 

см і атрибутом  напівжирний і стилем наступного абзацу Рис_текст. 

3. По команді Сервис-Макрос-Начать запись почати запис макросу з ім'ям 

Номер_малюнка;   додайте до існуючого опису, наприклад, таке 

:‖Автоматично нумерує малюнок, установлює стиль підпису малюнка‖. 

4. Клацніть на кнопці Назначить макрос клавишам і з появою вікна Настрой-

ка клавиатуры натисніть комбінацію клавіш, наприклад, Ctrl+Alt+N, а потім 

– кнопки Назначить і Закрыть. 

5. Після появи на екрані панелі Остановка записи  виконайте команду Вставка-

Название для виводу вікна Название; клацніть у цьому вікні на кнопці Соз-

дать й у вікні Новое название введіть, наприклад, Рис.1.   і клацніть на кнопці 

ОК , а у вікні Название знову – ОК. 

6. У результаті на екрані з'явиться текст  Рис.1.х , де х – це номер чергового ма-

люнка; установіть стиль поточного рядка Рис_номер і натисніть Enter. 

7. Зупиніть запис макросу. 

Тому що в ході створення  стилів для макросу в тексті документа Word могли 

бути внесені небажані зміни, видалите їх. Випробуйте створений макрос вставкою 

4-5 картинок з галереї ClipArt ( командою Вставка>Рисунок>Картинки,  а після 

вибору категорії і малюнка вставте його в документ шляхом вибору команди Доба-
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вить з контекстного меню, викликуваного правою кнопкою миші). Додайте до них 

придатні підписи, виконуючи макрос комбінацією клавіш Ctrl+Alt+N. 

ПРИКЛАД 4. НАПИСАННЯ ТЕКСТУ ПРОЦЕДУРИ І ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЯ. 

У даному прикладі розглядається спосіб ручного створення вихідного коду 

процедури. Таку процедуру можна додати у вже існуючий модуль VBA чи в новий 

модуль. Код нової процедури у вже існуючому модулі потрібно розмістити після 

оператора End Sub, що завершує попередню процедуру, і перед оператором Sub 

<ім'я> ( ), що починає наступну процедуру в модулі. Нова процедура може бути ці-

лком написана набором її тексту на клавіатурі. У редакторі VBA є засоби, що прис-

корюють процес набору. Наприклад, після натискання на Enter після введення клю-

чового слова Sub і імені процедури редактор автоматично додає ключові слова End 

Sub. Крім того, на екрані в ході набору можуть з'являтися спливаючі вікна з підказ-

ками по списках аргументів убудованих у текст процедур. 

Розглянемо порядок дій  для створення нової процедури в новому модулі 

VBA, що виводить деяке повідомлення на екран, а також спробуємо модифікувати 

код процедури. 

1. Створіть новий документ і збережіть його з ім'ям, наприклад, Мої макроси. 

2. Натисніть Alt +F11 для активізації редактора VB. 

3. У лівому верхньому вікні Project Explorer виділите документ Мої макроси, у 

якому буде збережена створювана процедура. 

4. Виконайте команду Insert>Module для додавання нового модуля до проекту. Ре-

дактор додає новий модуль і відкриває в правій частині вікно коду. 

5. У лівому нижнім вікні Properties - Module 1 перейменуйте новий модуль, давши 

йому ім'я, наприклад, FirstProg. 

6. Переконайтеся, що курсор вставки тексту знаходиться на початку порожнього 

рядка в FirstProg (Соdе) і введіть наступний текст, натискаючи на Enter напри-

кінці кожного рядка для початку нового рядка: 

Sub Hello ( ) 

MsgBox‖Здраствуй, світ!!!‖ 

MsgBox‖Я програмую макрос для MS Word‖ 

End Sub 

Збережіть документ за допомогою відповідних команд пункту меню File, поверніть-

ся у вікно документа (наприклад, комбінацією Alt+Q ) і запустіть макрос Hello. Вік-

на повідомлень (Message Boxes) , що з'являються, потрібно закривати щигликом на 

кнопці ОК.  

7. Тепер змініть другій та третій рядки тексту процедури, ввівши у функцію MsgBox 

два додаткових параметри: один – порожній параметр, що позначається як відсут-

ність його двома підряд наступними комами; другий – текст заголовка вікна повідо-

млення, що заміняє стандартний заголовок вікна. Наприклад, так: 
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Sub Hello ( ) 

   MsgBox‖Здраствуй, світ!!!‖ ,, ‖Я вітаю світ‖ 

   MsgBox‖Я програмую макрос для MS Word‖,,‖Про мене‖ 

End Sub 

8.Запустіть макрос Hello ще раз.  

Тому, що макрос Hello записаний у модулі FirstProg проекту  Мої макроси, то ви-

бір зі списку - поки що єдиний спосіб виконання цього макросу. Крім того, спроба 

призначити створений макрос значку або кнопці на панелі не увінчається успіхом, 

тому що це можна зробити лише для макросів, що маються в шаблоні, наприклад, у 

Normal.dot. Однак після копіювання модуля  FirstProg у Normal.dot зазначене об-

меження знімається.  

9. Проробіть наступне: 

Командою Сервис>Макросы>Макрос викличте список макросів з 

Мої_макроси(документ), що складається з одного макросу Hello, щигликом по 

кнопці Организатор викликати відповідне вікно й у ньому кнопкою Копировать 

скопіюйте модуль FirstProg  у  Normal.dot. 

10.Командою Сервис>Настройка викличте відповідне вікно, на закладці Команды 

виберіть серед категорій Макросы, виділіть макрос Normal.FirstProg.Hello і пере-

тягніть рамку, що виділяє, на одну з верхніх панелей Word, наприклад, на панель 

Стандартная. Після цього можна змінити виділений об'єкт (майбутню кнопку ви-

конання макросу), якось вибрати значок, змінити напис і т.д. По закінченні редагу-

вання кнопкою Закрыть видаліть вікно Настройка. 

11.Створіть власну панель інструментів, на якій розмістіть значки запуску усіх ра-

ніше створених макросів, що зберігаються в загальному шаблоні.  

Наприклад, розмістимо на своїй панелі значок макросу Example. Командою Сер-

вис-Настройка викличте вікно Настройка, на закладці  Панели инструментов 

клацніть кнопку Создать й у вікні, що з'явилося, введіть ім'я своєї панелі, напри-

клад, Моя_панель і натисніть ОК. У вікні документа з'явиться невелика панель, яку 

можна відбуксирувати за заголовок до однієї зі сторін документа для зручності по-

дальшої роботи.  

У діалоговому вікні Настройка виберіть закладку Команды, виділіть серед 

категорій Макросы, відшукайте в списку правої частини макрос 

Normal.NewMacros.Example після його виділення відбуксируйте рамку, що виді-

ляє, на свою панель. Тому що доступна команда Изменить выделенный объект, 

відредагуйте його підпис, кнопку й ін. Діючи аналогічно, установіть на своїй панелі 

значки (а можна і кнопки) макросів Виділити_текст, Прімітка, Номер_малюнка. 

Закрийте вікно Настройка.           

ПРИМІТКА: 

1. Для видалення створених у ході роботи з макросами значків, кнопок, панелей до-

сить після виклику діалогу Настройка відбуксирувати туди об'єкти, що  видаляють-

ся.  
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2. Для видалення непотрібних більш макросів виділите модуль у  Project Explorer 

редактора VB, потім по команді File>Remove <об'єкт> відповісти відмовленням 

(Нет) на пропозицію про експорт модуля перед його видаленням. 

3. Для імпорту модуля як текстового файлу .bas (файл вихідного коду VBA мовою 

Visual Basic) виділіть проект у Project Explorer редактора VB, у який необхідно ім-

портувати якийсь файл.bas , по команді File>Import File у діалоговому вікні імпор-

ту файлу відшукайте необхідний модуль. 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ   У MS EXCEL ЗА ДОПОМО-

ГОЮ МАКРОСІВ. 

 

Приклад 1. МАКРОС ДЛЯ ФОРМАТУВАННЯ КЛІТИНОК. 

 

Розглянемо послідовність дій для створення макросу форматування, обрамлення і 

заливання попередньо обраних клітинок з числами. Макрос перетворить зміст кож-

ної клітинки  в числовий формат із двома десятковими знаками після коми, малює 

навколо клітинок прямокутник і заливає якимось кольором. 

1. Запустіть MS Excel і перейдіть на новий робочий лист. 

2. Виділіть будь-яку клітинку (наприклад, В7) і введіть у неї довільне число. 

3. Виділіть клітинку А1 і виконаєте команду СервисМакрос  Начать запись. 

4. Назвіть макрос Format, наберіть для нього короткий опис, задайте комбінацію 

клавіш і клацніть по кнопці ОК. 

 

1. Коли з'явиться панель інструментів Остановка записи, клацніть на кнопці От-

носительные ссылки (якщо вона ще не натиснута). У результаті  макрос зможе 

обробляти довільні виділені клітинки. 

2. Клацніть на клітинці, що містить число, виконайте команду Формат  >  Ячейки, 

перейдіть на вкладку Число, виберіть формат Числовой с двома десятковими 

знаками після коми і клацніть по кнопці ОК. 

3. Клацніть на стрільці розкриття списку біля кнопки Границы і виберіть необхід-

ний тип контуру (наприклад, тонкий зовнішній контур). 
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4. Клацніть на стрільці розкриття списку біля кнопки Цвет заливки і виберіть не-

обхідний колір заливання (наприклад, жовтий). 

5. Клацніть на кнопці Остановить запись. 

Тепер перейдіть у редактор Visual Basic і у вікні Проект, клацніть двічі на відповід-

ному макросу модуля Module1 папки Modules. Записаний код макросу, що відпові-

дає усім виконаним діям, буде відображений в окремому вікні. Відразу за заголов-

ком і блоком коментарів розташована "конструкція" для вибору клітинок. Вона з'яв-

илася в результаті вибору режиму відносної адресації клітинок і наступного виді-

лення клітинки В7. 

ActiveCell.Offset(6,1).Range("A1").Select 

 

Приведемо необхідні роз'яснення. Об'єкт ActiveCell у даному випадку відноситься 

до виділеної клітинки в активізованому робочому листі (A1). Метод Offset(6,1) змі-

щає фокус на 6 рядків вниз і на один стовпець вправо, на клітинку В7. Метод 

Range("A1") повертає верхню ліву клітинку у діапазоні зсуву. У нашому випадку 

метод Offset  перетворює у верхній лівий осередок діапазону осередок В7. У випад-

ку вибору декількох клітинок, методу Range як аргумент буде переданий діапазон 

клітинок. Нарешті, метод Select привласнює новій клітинці статус активної. 

 

 

  

Далі іде оператор Selection.NumberFormat, що задає формат виводу чисел в обра-

ному діапазоні. Два наступні рядки визначають діапазон дії інструкцій зміни типу 

обрамлення. Після визначення типу обрамлення за допомогою відповідної кнопки 

може одночасно змінюватися кілька властивостей клітинки: тип, товщина і колір рі-

зних ліній обрамлення. Наприкінці тексту макросу  розташовані оператори завдання 

кольору і типу заливання. 
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Текст макросу поки не дозволяє форматувати довільно обрані клітинки, тому що пе-

рший рядок процедури вказує тільки на клітинки, що попадають у діапазон 6 рядків 

вниз і 1 стовпець вправо від поточної клітинки. Необхідно видалити інструкції ви-

бору клітинок. Крім того, необхідно ще призначити макрос якомусь об'єкту. Для цих 

цілей виконаємо таку послідовність дій. 

1. Видаліть чи "закоментуйте" (тобто введіть як перший символ рядка символ "апо-

строф") перший значущий рядок процедури. 

2. Перейдіть на необхідний робочий лист.   

3. Виконайте команду Вид Панели инструментов  Формы. 

4. У діалоговому вікні, що з'явилося, виберіть  інструмент Кнопка    і намалюйте 

цей елемент керування на робочому листі .                    

5. Клацніть на кнопці правою кнопкою і виконайте з контекстного меню команду 

Назначить макрос. Виберіть макрос Format і клацніть на кнопці ОК. 

6. Виділіть курсором миші текст на поверхні кнопки і задайте для неї назву, напри-

клад, Дес_формат. 

Уведіть кілька чисел з десятковою частиною після коми у клітинки робочого листа, 

виділіть їх і клацніть на тільки що створеній кнопці. Виділіть декілька інших кліти-

нок з числами і запустіть макрос безпосередньо зі списку макросів (команда Сер-

вис Макрос  Макросы чи комбінацією клавіш <Alt+F8>). Виділіть ще один 

набір заповнених клітинок і натисніть відповідну макросу комбінацію клавіш. В усіх 

трьох випадках макрос повинний коректно працювати. 

Створений макрос доступний на всіх робочих аркушах книги, а не тільки на тім, 

на якому він був записаний. Однак запуск макросу там виконується другим і 

третім способом, тому що кнопка видна тільки на вихідному листі. 

Приклад 2. ПОВТОРЕННЯ ДІЙ У СЕРЕДОВИЩІ VBA 

При записі макросів за допомогою рекордера завжди виходить лінійний 

ланцюжок інструкцій, що послідовно описує виконані в процесі запису дій. Для 

того щоб створити процедури, здатні на підставі перевірки деяких умов здійснити 

вибір однієї з декількох можливостей чи організувати так називані циклічні про-

цеси (повторення дій), приходиться писати процедури самому. Мова VBA надає 

кілька могутніх і гнучких структур, що дозволяють легко повторювати різні дії. 

Цикли реалізуються за допомогою ключових слів For/Next, Do Loop  і  For 

Each/Next. Обмежимося розглядом оператора циклу For/Next, який найбільш  ча-

сто використовується.  Даний оператор має наступний синтаксис: 

 

 

FOR счетчик = НачальноеЗначение  TO  КонечноеЗначение  [ STEP Приращение ] 

                      оператори 

NEXT [ счетчик ] 
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У квадратні дужки укладено необов'язкові елементи синтаксичної конструкції. 

Усі цикли For використовують як "счетчик" перемінну (далі у прикладі це пе-

ремінна цілого типу з ім'ям s ), значення якої  збільшується чи зменшується при 

кожнім виконанні циклу. На початку циклу "счетчику" привласнюється Началь-

ноеЗначение. У циклі "счетчик" змінюється шляхом збільшення доти, поки не 

буде досягнуте задане 

КонечноеЗначение. У наступному прикладі "счетчик"   s   змінюється від значен-

ня 1 до значення 15 із кроком 2 при кожнім виконанні циклу і, відповідно, прий-

має значення 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 : 

         For s = 1 To 15 Step 2 

               оператори, яки використовують значення s 

         Next 

Якщо збільшення "счетчика" дорівнює одиниці, задавати його явно необов'яз-

ково, тобто вказівку Step 1 можна опустити. 

Створення тексту макроса 

Створимо новий макрос для MS Excel, що записує в перші чотири клітинки першого 

рядка листа текстові значення з номерами кварталів року. 

 

1. Запустіть MS Excel і перейдіть на новий робочий лист. 

2. Натисніть Alt+F11 для активізації редактора VBA. 

3. Виконайте команду InsertModule для додавання нового модуля до проекту. 

Редактор додає новий модуль і відкриває в правій частині вікно коду. 

4. У лівому нижньому вікні Properties  Module 1 перейменуйте новий модуль, 

давши йому ім'я, наприклад, ForNext. 

5. Введіть наступний текст: 

Sub Demo_ForNext() 

For s = 1 To 4 

Cells( 1, s ).Value = "Квартал  " & s 

Next 

End Sub 

6. Поверніться у вікно документа (наприклад, комбінацією Alt+Q ) і запустіть мак-

рос Demo_ForNext. 

 

Даний макрос виводить заголовок деякої таблиці тільки в лівому верхньому куті ро-

бочого листа. 
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ТЕМА 3. СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ БАЗ ДАНИХ НА ОСНОВІ СПИСКІВ 

MS EXCEL 

 
 

Основні принципи роботи зі списками як із базами даних. 

 

У Excel присутні засоби, що дозволяють обробляти інформацію, організовану за 

принципом простих баз даних. Це так називані засоби роботи зі списками. Списки 

складаються з даних однакової структури. Щоб досягти максимальної ефективності 

в роботі зі списками, при формуванні списків необхідно виконувати  наступні пра-

вила: 

 дані в межах одного стовпця повинні бути однорідні (одного типу);  

 стовпці однозначно пойменовані;  

 кожен рядок повинен бути унікальним;  

 звертання до даних довільно;  

 список не містить порожніх рядків.  

При створенні списку не рекомендується створювати додаткові рядки, що відокрем-

люють заголовки стовпців і заповнені символами "тире", чи знаками рівності, тому 

що Excel може розглядати такі рядки як дані. 

Рядки списку називаються записами, а стовпці - полями. 

Основними видами обробки баз даних у Excel є сортування з аналізом отриманих 

результатів, пошук і витяг даних. 

 

Сортування списків і діапазонів 

 

Рис. 5.1. Діалогове вікно "Сортировка диапазона". 

 

Excel надає різні способи сортування даних. 

Можна сортувати  рядки чи стовпці в зростаю-

чому чи убутному порядку (текстові дані - в ал-

фавітному чи зворотно алфавітному порядку). 

Крім того, Excel дозволяє створити свій власний 

порядок сортування. При сортуванні по рядках 

змінюється порядок їхнього розташування в 

списку, у той час як порядок розташування сто-

впців залишається колишнім. При сортуванні по 

стовпцях відповідно змінюється порядок розта-

шування стовпців. Зміна розташування рядків 

(чи стовпців) приводить до того, що в обраному 

як критерій стовпці (рядку) дані стають упорядкованими.  

При одному звертанні до команди "Сортировка" Excel дає можливість здійс-

нити три рівні сортування. Діалогове вікно "Сортировка диапазона" викликається 

командою "Данные"-"Сортировка" (Рис. 1). При цьому курсор повинний знаходи-

тися всередині діапазону даних списку. Якщо ж сортуванню піддається частина спи-

ску, то вона повинна бути попередньо виділена. У полях зі списками, що розкрива-
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ються, "Сортировать  по", "Затем  по", "В последнюю очередь, по " задаються за-

головки стовпців (чи рядків), по яких повинна здійснюватися сортування. 

Перемикач "Идентифицировать поля по" у нижній частині вікна діалогу 

встановлюється в положення "Подписям". У цьому випадку заголовки стовпців (ря-

дків) не будуть включені в сортування.  Якщо результат сортування виявився неза-

довільним, можна використовувати команду "Правка"-"Отменить Сортировка" 

для відновлення попереднього стану списку. 

Для вибору сортування по  рядках чи по стовпцях потрібно скористатися кно-

пкою "Параметры" діалогового вікна "Сортировка диапазона" і установити пере-

микач "Сортировать" у відповідне положення ("Строки диапазона" чи "Столбцы 

диапазона"). 

 Для застосування користувальницького порядку сортування необхідно ство-

рити НОВЫЙ СПИСОК, вибравши команду "Сервис"-"Параметры"-"Списки", а 

потім, натиснувши кнопку "Параметры" у вікні діалогу "Сортировка диапазона", 

розкрити список поля "Сортировка по первому ключу" і вибрати потрібний спи-

сок. 

 

. Приклади сортування списку. 

 

Первинна таблиця приведена на Рис. 2. Результати сортування по статі представлені 

на Рис. 3. Результати сортування по статі й окладу представлені на Рис. 4. Результа-

ти сортування по статі, прізвищу і посаді представлені на Рис. 5. 

 

 
                                           

Рис. 5.2. Первинна таблиця. 

 

 
 

Рис. 5.3. Результати сортування по полю "Стать". 
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Рис. 5.4. Результати сортування по полям "Стать" (перше поле) та "Оклад" (друге 

поле). 

 

 
Рис. 5.5.  Результати сортування по полям "Стать", "Прізвище" та "Посада". 

 

Використання проміжних результатів для аналізу списку. 

 

У пункті меню Даннные є підменю Итоги використання якого можливо тіль-

ки після роботи команди "Данные"-"Сортировка", коли список вже відсортований 

за заданими критеріями.  Команда "Данные"-"Итоги" додає рядок проміжних ре-

зультатів для кожної групи елементів списку, а також створює загальні підсумки. 

При цьому можна використовувати різні функції для обчислення результатів (на-

приклад,  СУММ чи СРЗНАЧ). При виводі проміжних результатів Excel створює 

структуру списку. Щоб вивести необхідний рівень деталізації даних, потрібно клац-

нути мишею на відповідному символі структури. 

Діалогове вікно "Промежуточные итоги" представлене на Рис. 6. Заповнення 

діалогового вікна для списку (Рис. 2) так, як показано на Рис. 6, дає сумарні оклади 

жінок і чоловіків (список був попередньо відсортований по статі), а також загальну 

суму їхніх окладів. Результат роботи команди представлений на Рис. 7. При вико-

нанні цієї команди список був структурований. Щиглик миші на символі рядка рівня 

1 дає можливість переглянути тільки загальні підсумки, на символі рядка рівня 2 - 

вивести тільки проміжні і загальні підсумки, сховавши сам список, і побачити всі 

рівні деталізації - на символі     рядка рівня 3. 
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Рис. 5.6. Діалогове вікно "Промежуточные итоги" 

       

 
 

Рис. 5.7.  Результат роботи команди "Промежуточные итоги". 

 

Щоб видалити проміжні результати і структуру, потрібно використовувати кнопку 

"Убрать все" діалогового вікна "Промежуточные итоги". Для застосування декіль-

кох підсумкових функцій досить повторити команду "Итоги" для нової підсумкової 

функції і зняти прапорець "Заменить текущие итоги" діалогового вікна "Проме-

жуточные итоги". 
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ОБРОБКА СПИСКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМИ 

 

Форма - це діалогове вікно, пов'язане зі створеним списком, що відображає тільки 

одну запис та полегшує виконання різних операцій над записами.  

 

Форму можна активізувати (тільки для конкретного списку) командою  Данные  >  

Форма , помістивши курсор у середину списку. Її вид представлений на Рис. 8. У 

формі відображається тільки один запис списку, при цьому поля розташовані верти-

кально, що зручно при перегляді запису.  

 
Рис. 5.8. Форма для роботи зі списком 

 

У заголовку форми виводиться ім'я листа, нижче перераховані заголовки всіх стовп-

ців списку. У верхньому правому куті виводиться інформація про загальну кількість 

записів у списку і номер  запису. Поруч із заголовком стовпця розташовується поле 

введення, якщо стовпець не містить значень, обчислених за допомогою формул. 

Форма дозволяє виконувати наступні дії з записами:  

 перегляд;  

 видалення;  

 додавання;  

 редагування;  

 пошук за критерієм.  

Для перегляду записів списку можна використовувати смугу прокручування, або 

кнопки "Далее" і "Назад". Дані, що знаходяться в полях, можуть редагуватися. Ви-

далення записів виконється за допомогою кнопки "Удалить" без можливості відно-

влення запису. Додавання запису виконується за допомогою кнопки "Добавить". 

Новий запис приєднується до кінця списку. 

Пошук записів за критерієм здійснюється за допомогою кнопки "Критерий". 

В обраному полі критерій може бути записаний різними способами. Наприклад, для 

вибору зі списку (Рис. 2) усіх співробітників, прізвища яких починаються з букви 

"І", у поле "Прізвище" потрібно вписати І*   і, користаючись кнопками "Назад" і 

"Далее", переглянути записи, що задовольняють цьому критерію. Критерії можуть 

містити умовні вираження. Так, для пошуку співробітників, оклад яких більше 700, 

досить у поле "Оклад" як критерій записати:  >700 . Excel надає можливість задати 

одночасно кілька критеріїв у різних полях. Ці критерії будуть зв'язані логічною фу-

нкцією И . 
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Особливістю використання форми є можливість перегляду даних без витягу їх у 

табличну область. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ СПИСКІВ  

 

Фільтри дозволяють помістити результати запитів за критеріями в окрему таблицю, 

яку можна використовувати для подальшої обробки. Фільтрувати список означає 

сховати рядки списку за винятком тих, котрі задовольняють заданим умовам відбо-

ру. 

 

Використання автофільтру 

 

Перед використанням автофільтру потрібно помістити курсор усередину списку. 

Команда "Данные"-"Фильтр"-"Автофильтр" активізує автофільтр. У кожного за-

головка стовпця Excel установить автофільтр у виді кнопки зі стрілкою (Рис. 9). У 

результаті роботи автофільтру Excel виводить відфільтровані рядки і відображає їхні 

номера синім кольором. При цьому відповідне повідомлення виводиться в рядку 

стану (наприклад, "Знайдено записів: 10 з 22"). 

 
                               РИС. 5.9. ВИКОРИСТАННЯ АВТОФІЛЬТРУ 

Відкриття набору критеріїв автофільтру виконується натисканням на кнопку зі стрі-

лкою. При цьому користувач може вибрати один з наступних критеріїв: 

1. Все (відновлює вихідний список).   

2. Первые 10 (приводить до появи діалогового вікна, показаного на Рис. 10). 

 
Рис. 5.10. Діалогове вікно "Наложение условия по списку" 

Вікно має три елементи керування. У першому можна вказати число від 1 до 500, у 

другому - "наибольших" або "наименьших", а в третьому - "элементов списка" чи 

"процент от количества элементов". Наприклад, для пошуку трьох найбільш високо-

оплачуваних співробітників у поле "Оклад" потрібно вибрати критерій "Первые 

10", у першому списку, що розкривається, установити 3, а в другому - "наиболь-

ших". 

 

3. Условие (дозволяє сформувати критерії, зв'язані логічною функцією И чи 

ИЛИ. Відповідне діалогове вікно представлене на мал. 11. У значеннях полів 
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можуть використовуватися шаблонні символи:  " * "  або  " ? ". Їхнє призна-

чення приведене в діалоговому вікні .).  

 
                           Рис. 5.11. Діалогове вікно "Пользовательский автофильтр" 

 

Наприклад, для відбору співробітників, оклад яких знаходиться в діапа-

зоні від 500 до 1200 діалогове вікно критерію "Условие" повинне бути 

заповнено, як показано на Рис. 11. 

 

Критерії відбору можуть установлюватися послідовно в декількох стовпцях. У 

такому випадку вони зв'язані логічною функцією И. 

 

Після одержання результатів роботи автофільтру вони можуть бути оброблені за до-

помогою функції ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ. Функція ПРОМЕЖУТОЧ-

НЫЕ.ИТОГИ може бути ініційована натисканням кнопки ―Автосумма‖  Σ  і має 

наступний синтаксис:  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(N; диапазон), 

 

де N може приймати наступні значення: 

 

1 
обчислення середнього зна-

чення (СРЗНАЧ); 

 

6 
обчислення добутку (ПРОИ-

ЗВЕД); 

2 кількість чисел(СЧЕТ); 
7,  

8 

обчислення стандартних від-

хилень (СТАНДОТКЛОН,  

СТАНДОТКЛОНП); 

3 
кількість значень та кількість 

пустих клітинок (СЧЕТЗ); 
9 обчислення суми (СУММ); 

4 
обчислення максимального 

значення (МАКС); 
10,  

11 

обчислення дисперсії (ДИСП, 

ДИСПР). 

5 
обчислення мінімального зна-

чення (МИН); 
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Діапазон задає область застосування функції. Наприклад, для обчислення середньо-

го значення окладів жінок необхідно спочатку відфільтрувати співробітників зі зна-

ченням поля "Стать" = ж , зробити активною клітинку D8, а потім використовувати 

функцію ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ для отриманого діапазону значень поля 

"Оклад"  і  використати значення N=1 (варіант для обчислення середнього значення 

відповідно таблиці). Результат роботи такої фільтрації приведений на мал. 13. 

 
                      Рис. 5.12. Використання функції "Промежуточные итоги" 

Для відновлення первинного списку потрібно вибрати команду "Данные"-

"Фильтр"-"Показать все". Для видалення автофильтра потрібно вибрати команду 

"Автофильтр", видаливши в такий спосіб галочку поруч з командою. 

 

Використання розширеного фільтра. 

 

Для більшості простих практичних задач достатнього можливостей автофильтра, 

однак зустрічаються більш складні завдання.  

На відміну від автофільтра, розширений фільтр дозволяє: 

 відразу копіювати відфільтровані записи в інше місце робочого аркуша (але на 

жаль, того ж аркуша, на якому перебуває первісний список; на інший аркуш 

або в іншу робочу книгу прийдеться копіювати "вручну"); 

 зберігати критерій відбору для подальшого використання (це має рацію, коли 

список змінюється, а потрібно періодично витягати з нього інформацію відпо-

відно до критерію); 

 показувати у відфільтрованих записах не всі стовпці, а тільки зазначені; 

 поєднувати оператором ИЛИ умови різних стовпців; 

 для одного стовпця поєднувати операторами И, ИЛИ більше двох умов; 

 створювати обчислюють критерії, що обчислюються; 

 виводити тільки унікальні значення. 
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. Діалогове вікно для створення розширеного фільтру.  

 

Розширений фільтр активізується командою "Данные" - "Фильтр" - "Расширен-

ный  фильтр". Діалогове вікно розширеного фільтра представлене на Рис. 13. В ві-

дмінність від автофільтру розширений фільтр вимагає завдання умов відбору записів 

в окремому діапазоні робочого листа. Діапазон критеріїв повинний містити принай-

мні два рядки. У першому рядку містяться заголовки стовпців, а умови відбору - у 

другому і наступному рядках.  

 

УВАГА!  Заголовки в діапазоні критеріїв повинні точно збігатися з заголовками сто-

впців, і тому їх краще створювати копіюванням відповідних заголовків стовпців.  

Для реалізації функції  ИЛИ  умови відбору записуються в різних рядках, а функції  

И  - в одній. 

Діапазон даних списку - це таблична область, що включає заголовки стовпців.  

Діапазон вихідних даних – результату фільтрації, якщо він не збігається з діапазо-

ном списку (у цьому випадку повинний бути встановлений перемикач "Скопиро-

вать в другое место"), задає область (поза таблицею і критеріями), куди повинні 

бути поміщені результати фільтрації. Усі три області не повинні перетинатися. 

 

Приклад 1. Варіанти формування критеріїв розширеного фільтру для списку, який 

був представлений на Рис. 5.2: 

 

1.Витягти зі списку записи, що містять дані про співробітниць з окладом більше 500 

(Рис. 14а). Розміщені в одному рядку критерії реалізують логічну функцію И. 

2. Витягти зі списку записи, що містять дані про співробітниць, або тих, хто має 

оклад більше 500 (Рис. 5.14б). Розміщені в різних рядках критерії зв'язані логічною 

ИЛИ функцією. 

3. Витягти зі списку дані про співробітників, чиї прізвища починаються з літер З, Ж 

и И. У цьому випадку повинний бути реалізований критерій, що використовує ИЛИ 

функцію для даних одного стовпця (Рис. 14в). 

4. Витягти зі списку дані про співробітників, прізвище яких починаються з З, Ж и Н 

і оклад яких більше 700 (Рис. 14г). У цьому випадку одночасно використовуються 

ИЛИ функції  і  И. 

5. Витягти зі списку дані про співробітників, чий оклад знаходиться в діапазоні від 

450 до 1200 (Рис. 14д). У цьому випадку реалізується функція И для даних одного 

стовпця. 
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         а                         б                          в                     г                                 д 

.   Приклади формування критеріїв 

 

Умови можна задавати не тільки числові, а також текстові. При завданні текстових 

умов треба пам'ятати наступні правила: 

 одна буква означає, що потрібно знайти всі значення, що починаються з цієї 

букви;  

 знак   " > "  або  " < "  означає, що потрібно знайти всі значення, що знаходять-

ся за алфавітом після або перед уведеною літерою.  

Крім того можна задавати умови для часу, дати а також логічні умови. 

 

ПРИМІТКА. Якщо вихідні дані повинні містити тільки окремі поля первісної таб-

лиці, то в діапазоні вихідних даних (результатів фільтрації) повинні бути зазначені 

заголовки тільки цих полів (ввести  шляхом копіювання), а у вікні Расширенный 

фильтр треба водити у поле Поместить результат в диапазон тільки діапазон цих 

заголовків (приклад 2). 

 

Приклад 2 . Для таблиці (Рис. 5.2) витягти прізвища і телефони менеджерів. При 

цьому вихідний діапазон визначиться як a1:f6. 

 

 
                              Рис. 5.15. Використання розширеного фільтру. 

Критерій заданий діапазоном h1:h2, діапазон заголовків результату - b10:c10, ре-

зультатом фільтрації є дані в осередках b11:c12 (Рис. 15). 

 

До результатів розширеної фільтрації може бути застосовна функція 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ  так само, як і для автофільтру. При використанні 

розширеного фільтра можна використовувати умови, що обчислюються, тобто зна-

чення, що повертаються формулою.  

Створення цих умов вимагає виконання наступних правил: 

 заголовок над умовою, що обчислюється, повинний відрізнятися від будь-

якого заголовка стовпця в списку (він може бути порожнім чи містити довіль-

ний текст);  
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 посилання на осередки, що знаходяться поза списком, повинні бути абсолют-

ними;  

 посилання на осередки в списку повинні бути відносними.  

 

Наприклад, для списку (Рис. 2) необхідно знайти всіх співробітників, у яких заробі-

тна плата більше середнього окладу. Нехай у клітинку H1 записана формула 

=СРЗНАЧ(D2:D7), а в осередках Н2:Н3 введена умова, що обчислюється (Рис.16). 

 
Рис. 5.16. Підготовка даних використання функції  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ  

до результатів розширеної фільтрації. 

 

Результат такої фільтрації на місці вихідних даних представлений на Рис. 17. 

 
Рис. 5.17. Результат  використання функції  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ  до ре-

зультатів розширеної фільтрації. 

 

  

 5.1.6.3.  Використання функцій СУММЕСЛИ і СЧЁТЕСЛИ 

Дані функції дозволяють задавати критерії безпосередньо у формулі. 

Функція СЧЁТЕСЛИ має наступний синтаксис: 

=СЧЁТЕСЛИ(діапазон;критерій) 

, де діапазон - це діапазон, у якому потрібно підрахувати кількість значень, а  кри-

терій - це текстове значення, що задає умова. 

Так, для підрахунку числа співробітниць у списку (Рис. 2) можна використовувати 

функцію   =СЧЁТЕСЛИ(E2:E7;"ж")   . Функція поверне результат 3. 

Функція СУММЕСЛИ має синтаксис: 

  =СУММЕСЛИ(диапазон; критерий; диапазон_суммирования) 

, де критерий - умова, застосовувана до діапазону, а диапазон_суммирования за-

дає діапазон значень, яки підсумовуються. 

 

Так, для підрахунку сумарного окладу, одержуваного чоловіками, для списку (Рис. 

2) можна використовувати функцію =СУММЕСЛИ(E2:E7;"м";D2:D7). Функція 

поверне результат 1550. 
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КОНСОЛІДАЦІЯ ДАНИХ СПИСКУ 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. 

 

Під консолідацією розуміється узагальнення однорідних даних з різних джерел. 
Уміння консолідувати інформацію з різних джерел дуже високо цінується у всіх 

сферах ділового життя. Наприклад, при консолідації на основі значень декількох 

клітинок листу Excel формується значення e результуючої клітинці шляхом підсу-

мовування, обчислення середнього значення, максимуму  і т.д. Типовий приклад ви-

користання консолідації – узагальнення даних по виторзі, прибутку і т.д.  

Наприклад, на трьох аркушах у Вас розташовані однакові за структурою таблиці за 

січень, лютий і березень. А Вам потрібно одержати сумарні дані за перший квартал. 

Це і виходить, що потрібно  консолідувати три таблиці в одну.  

Інструмент Консолідація дозволяє об'єднати дані таблиць, що знаходяться в різних 

місцях однієї книги, різних книг (тобто різних файлів ! ). Усі таблиці повинні мати 

абсолютно ідентичну структуру. З'єднання даних не є механічним.  

 

У Excel існує два основних види консолідації даних: 

 консолідація по фізичному розташуванню осередків і  

 консолідація по заголовках.  

 

Ці два види консолідації розрізняються способом, котрим задається зв'язок вихідних 

осередків з підсумковими.  

При консолідації по фізичному розташуванню вказуються номери осередків, у 

яких містяться вихідні дані.  

При консолідації по заголовках використовуються заголовки рядків і стовпців. 

При цьому консолідуються дані, розташовані в рядках і стовпцях з однаковими на-

звами. 

Консолідацію по розташуванню варто використовувати у випадку, якщо дані усіх 

вихідних областей знаходяться в одному місці і розміщені в однаковому порядку; 

наприклад, цей спосіб можна використовувати для консолідації даних декількох ар-

кушів, створених на основі одного шаблона. 

Консолідацію по категорії варто використовувати у випадку, якщо потрібно уза-

гальнити набір аркушів, що мають однакові заголовки, але з різною організацією 

даних. Цей спосіб дозволяє консолідувати дані з однаковими заголовками з всіх ар-

кушів. 

 

КОНСОЛІДАЦІЯ ДАНИХ ПО ФІЗИЧНОМУ РОЗТАШУВАННЮ. 

 

Відкрийте нову книгу. Перейменуйте  аркуш Лист 1 на 

Січень і наберіть невелику таблицю починаючи з клі-

тинки а1 
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2. Аналогічно створіть таблицю на наступному аркуші Лист1, якому дайте ім'я 

"Лютий": 

 
 

3. Аналогічно створіть аркуш   "Березень" : 

 
4. Створіть ще аркуш "1 квартал": 

 
5. Тепер виділите інтервал b1:b3 на аркуші "1 квартал" і виконайте команди Дан-

ные > Консолидация. Ви побачите діалогове вікно "Консолидация".  

 
1. Поставте прапорець ліворуч від напису "Создавать связи с исходными дан-

ными". Це значить, якщо у Вас будуть мінятися первинні таблиці, автоматично 

буде перераховуватися і підсумовуюча таблиця. 

 

Примітка: Зв'язки не можна використовувати, якщо вихідна область і область приз-

начення знаходяться на одному листі. Після установки зв'язків не можна додавати 

нові вихідні області і змінювати вихідні області, що уже входять у консолідацію.  

 

2. Клацніть по віконцю "Ссылка". Тепер потрібно вказати, що саме Ви збирає-

теся консолідувати.  

3. Клацніть по закладці аркушу "Січень" і виділите інтервал b1:b3. Клацніть по 

кнопці "Добавить".  
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4. Перейдіть на аркуш "Лютий" і повторите цю процедуру. Зрозуміло, що і з ар-

кушом "Березень" потрібно проробити те ж. А от тепер можна і клацнути по 

кнопці ОК. Перевірте: на аркуші "1 квартал" повинні бути підсумовуючі дані.  

5.  Збережіть отриману книгу з ім'ям Консолідація-1. 

Кнопки зі знаком +  дозволяють подивитися на дані, по яких виконувалось підсумо-

вування і змінювати їх. 

 

Питання. Що буде, якщо змінити дані, наприклад, за березень? Чи зміняться підсу-

мовуючі дані?  

 

Нагадаємо, Ви включили режим "Создать связи с исходными данными". До речі, 

як Ви думаєте, чи завжди потрібно його включати? 

 

Примітка: Консолідацію можна робити не тільки за допомогою підсумовування. 

Можна використовувати й інші функції, наприклад,  максимум чи середнє (для цьо-

го при консолідації потрібно клацнути по віконцю "Функция" і вибрати потрібну  

функцію).  

 

Що буде, якщо консолідувати дані, що знаходяться не в однакових інтервалах (у нас 

усе було в інтервалах b1:b3, а могло б бути і так: у січні c4:c6, у березні - a8:a10, а в 

лютому - b1:b3)? 

 

Слід зазначити, що консолідація може бути застосована і до тільки однієї таблиці, 

при цьому попереднє сортування не потрібно. 

 

КОНСОЛІДАЦІЯ ДАНИХ ПО ЗАГОЛОВКАХ РЯДКІВ І СТОВПЦІВ. 

1.Відкрийте нову книгу. Введіть у діапазоні a1:d12  Листа1  вихідні дані про прода-

жі товарів, виконані різними продавцями: 

 
2. Установите курсор на вільне місце листа так, щоб знизу і праворуч був незайня-

тий простір для формування консолідуючої таблиці. Нехай це буде осередок a14 (чи 

інший). 

3. Виконайте команду Данные > Консолидация. З'явиться вікно Консолидация 
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4. Виберіть у списку "Функция:" функцію Сумма. 

5. Виділите мишкою діапазон а1:d12 і клацніть по кнопці Добавить. 

6. Установите прапорці біля написів  "Подпись верхней строки" і "Значения лево-

го столбца" .  

7. Діалогове вікно "Консолидация" прийме наступний вид: 

 
8. Клацніть по ОК і одержить  внизу під основним діапазоном таблицю з консолідо-

ваних даних (у діапазоні a14 : d17 ). 
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У діапазоні ре- зультатів консолідації 

кожен співро- бітник представлений 

тільки одним рядком, де в колонці 

Виторг  пред- ставлена сума всіх його 

продажів. Сто- впчик Товар не містить 

ніяких даних, оскільки це текстові 

поле, але зате стовпчик Дата містить 

безглуздий ря- док – суму всіх дат 

продажів, адже дати в Excel – це числа. 

Тому стовпчи- ки Товар і Дата далі 

можуть бути вилучені. 

 

Зробимо ще один варіант консолідації.  

Перейдіть на Лист2 вашої книги. Скопіюйте до неї усі ваші дані з першого листа. 

Якщо нас цікавить виторг не по продавцях, а по тільки по номенклатурі товарів, то 

консолідацію варто  зробити так, щоб самим лівим ключовим стовпчиком була ко-

лонка Товар. Також не включимо колонку Дата. Таким чином, у розділі Список 

диапазонов вікна Консолидация вкажемо діапазон b1:c12.  

 

 

 

результат буде виглядати в так: 

 

 

Збережіть книгу з отриманими результатами на дискеті. 

 

 

ТЕМА 4.  СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ БАЗ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ СУБД 

MS ACCCESS. 

Вивчення MS Access по трудомісткості і кількості нових понять на рівні користува-

ча складніше, ніж MS Word і MS Excel. До виконання завдань необхідно обов'язково 

ознайомитися з теоретичними основами баз даних і порядком виконання основних 
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операцій у СУБД MS ACCESS. Обсяг, у якому потрібно вивчити  СУБД MS Access 

наступний: 

 Інтерфейс MS Access. Проектування бази даних. Структура бази даних.  

 Таблиці. Основні типи полів таблиць. Ключові поля. Складені ключі. Власти-

вості полів таблиць. Поняття маски і формату. Заповнення таблиць даними  

 Схема даних БД. Створення і використання зв'язків між таблицями. Властиво-

сті зв'язків. 

 Поняття запиту до БД. Найпростіші запити, що використовують одну табли-

цю. Сортування, умови відбору, параметри. Різні види запитів - вибірки, ство-

рення таблиць, відновлення, додавання, видалення на прикладі однієї таблиці. 

Запити, побудовані з використанням більш ніж однієї таблиці. Різні види за-

питів. Групові функції в запитах. "Построитель" виражень.  

 Форми. Створення простих форм для введення даних у довідники за допомо-

гою майстра. Розходження між формами "у стовпець", стрічковий і табличний. 

Властивості форми і полів у формі, їх зміни в режимі конструктора. Самостій-

не створення форми. Уведення довідкових даних з використанням форм.  

 Різні елементи конструктора форм: написи і поля, вимикачі, групи і перемика-

чі, прапорці і малюнки, лінії, прямокутники. Використання у формах списків і 

полів зі списком.  

 Підлеглі форми. Створення складних форм. Поля зв'язку основної і підлеглої 

форм. Створення підлеглої форми, заснованої на запиті з умовою, прив'яза-

ним, до поля основної форми.  

 Звіти. Створення простих звітів за допомогою майстра. Розходження між зві-

тами "у стовпець", стрічковим і табличної. Властивості звіту і полів у звіті, їх-

ньої зміни в режимі конструктора. Самостійне створення простих звітів. Сор-

тування й угруповання і властивості груп.  

Для вивчення основних навичок роботи з MS Access у цьому посібнику використана 

предметна область – спрощена задача про облік операцій із клієнтами деякої фірми. 

Аналоги цієї задачі існують як у юридичної, так і в комерційній діяльності. Цей 

приклад обраний по одній простій причині. В даний час у діловому світі швидко ро-

звивається використання інформаційних систем для керування відносинами з замо-

вниками - клієнтами. Це так називані системи керування відносинами з замовниками 

(CRM - customer relationship management). Функції цих систем - аналіз клієнтської 

бази даних, класифікація замовників, їхнє ранжирування, простежування історії від-

носин фірми та клієнтів, моделювання варіантів поводження та інші задачі, а в оста-

точному підсумку – поліпшення роботи фірми, поліпшення якості обслуговування 

клієнтів і збільшення прибутку. Такі системи у своєму розвитку стають не просто 

інформаційними, а інформаційно-аналітичними, що допомагають підготовляти і 

приймати найкращі рішення в процесі керування.  

У нашій, спрощеної постановці база даних складається з двох взаємозалежних осно-

вних таблиць і декількох простих таблиць-довідників, яки будемо використовувати 
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для заповнення таблиць даними. Потім задача одержує подальший розвиток. Будуть 

створені необхідні запити, форми, звіти і т.п. 

Після пророблення всіх практичних робіт, у підсумку, студент повинний уміти: 

 створювати базу даних і її таблиці. 

 зв'язувати таблиці в схему даних.  

 створювати форми введення (прості і складні).  

 за допомогою запитів створювати розрахункові завдання. 

 створювати звіти різного типу  

СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ  БАЗИ ДАНИХ ТА ЗАПОВНЕННЯ ЇХ ДАНИМИ 

Протягом цих занять будуть вивчені питання створення файлу БД,  створення й за-

повнення таблиць БД. По-перше необхідно ознайомитися з основними поняттями 

СУБД MS Access по методичним вказівкам і довідковій системі MS Access. Потім 

необхідно створити і відредагувати багато-табличну базу даних.  

 

Основні визначення 

Сучасні інформаційні системи характеризуються великими обсягами збережених 

даних, їх складною організацією, а також високими  вимогами до швидкості й ефек-

тивності обробки цих даних.  Це  стає можливим тільки при використанні спеціаль-

них програмних засобів - систем управління базами даних (СУБД). 

База даних (БД) - це пойменована сукупність даних, що відносяться до визначеної 

предметної області.  

Система управління базами даних  - це комплекс програмних і мовних (мовні за-

соби – це мови програмування, яки можна використовувати в середовищі СУБД, на-

приклад VBA, SQL та інші)  засобів, необхідних для створення, обробки баз даних і 

підтримки їх в актуальному стані.  

Основна особливість СУБД – це наявність процедур для введення і збереження не 

тільки самих даних, але й описів їхньої структури.  

Майже всі сучасні СУБД засновані на реляційної моделі даних. Назва "реляційна" 

зв'язане з тим, що  кожен запис у кожної таблиці такій базі даних містить інформа-

цію, що відноситься (related)  тільки до одного інформаційного об'єкта (наприклад у 

таблиці Клієнти кожна запись містить інформацію про тільки одного клієнта). Крім 

того, з даними про два інформаційні об'єкти можна працювати як з єдиним цілим, 

заснованим на значеннях зв'язаних між собою даних.  

Усі дані в реляційної БД представлені у виді таблиць. Кожен рядок таблиці містить 

інформацію  тільки про один об'єкт і називається ЗАПИСОМ. Стовпець таблиці мі-

стить  однотипну   для всіх записів  інформацію і називається ПОЛЕМ.    

Для успішного функціонування бази даних важлива правильна організація даних у 

ній. При визначенні структури даних у базі  виділяють наступні основні поняття: 
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КЛАС ОБ'ЄКТІВ - сукупність об'єктів, що володіють однаковим набором власти-

востей.  

Наприклад, у базі дані фірми по обліку операцій із клієнтами  класами об'єктів є:  

 клас об'єктів - КЛІЄНТИ,  

 клас об'єктів - ОПЕРАЦІЇ.  

Для кожного окремого об'єкта з даного класу об'єктів у таблиці створюється  окре-

мий запис. 

ВЛАСТИВІСТЬ (атрибут) - визначена частина інформації про деякий об'єкт.  Збе-

рігається у виді стовпця (поля) таблиці. Наприклад, прізвище, ім'я, по батькові - це 

властивості (поля) для об'єкта Клієнт.  

ЗВ'ЯЗОК (відношення) - спосіб, яким зв'язана інформація про різні об'єкти.  

Поняття зв'язку.  Типи зв'язків між об'єктами БД. 

Основними структурними  компонентами бази даних є таблиці. При визначенні 

складу таблиць треба керуватися правилом:  

У КОЖНІЙ ТАБЛИЦІ ПОВИННІ ЗБЕРІГАТИСЯ ДАНІ ТІЛЬКИ ПРО ОДИН 

КЛАС ОБ'ЄКТІВ. 

Якщо в базі даних потрібно зберігати дані про декілька об'єктів, то необхідно ство-

рювати декілька таблиць. Наприклад, в одній таблиці не можна зберігати   анкетні 

дані клієнта і види товарів, з якими він виконував операції, тому що це властивості 

різних класів об'єктів. 

Зв'язок між таблицями здійснюється за допомогою загальних полів.  

Зв'язки між будь-якими двома таблицями бази даних відносяться до одного з трьох 

типів:  

 "один-к-одному" ("один -до-одного") (1:1), 

 "один-ко-многим) ("один -до-багатьох") (1:М), 

 ("много-ко-многим") ("багато -до-багатьох") (М:М). 

Зв'язок типу "один-к-одному" (1:1) 

При цьому типі зв'язку кожний запис в одній (із двох зв'язаних) таблиці відповідає 

не більш одному запису в іншій таблиці і назад. Цей вид зв'язку зустрічається досить 

рідко, в основному в тих випадках, коли частина інформації про об'єкт або рідко ви-

користовується, або є конфіденційної. Така інформація зберігається в окремій таб-

лиці,  що захищена від несанкціонованого доступу.  

Зв'язок типу "один-ко-многим"(1:М) 

При такому типі зв'язку кожний запис в головній (батьківської) таблиці відповідає 

кількам записів у зв'язаній з нею підлеглій (дочірньої) таблиці. Кожному запису в 

підлеглій таблиці відповідає тільки один запис у головній таблиці. Це найбільш 

розповсюджений тип зв'язків. Для його реалізації використовуються дві табли-
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ці. Одна з них представляє сторону "один" – головна таблиця, інша - сторону 

"много" – підлегла таблиця.   

Наприклад, потрібно мати інформацію про клієнтів і результати операцій з ними 

(дата, сума і т.д.). Якщо все це зберігати в одній таблиці, то обсяг таблиці  (кількість 

полів кількість записів) невиправдано зросте, тому що в ній для кожного запису  про 

чергову угоду повинні повторюватися  всі анкетні дані про клієнта.  Оскільки Клі-

єнт і Операції - це різні класи об'єктів, тому і  їх властивості  повинні зберігатися в 

окремих таблицях.  

Рішенням цієї задачі є створення двох таблиць (поки тільки двох). Умовно назвемо 

їх Клієнти й Операції. У кожній з них зберігаються відповідні властивості (атрибу-

ти). Для зв'язку цих таблиць потрібно використовувати тільки частину інформації 

про клієнта, з яким виконується операція. Але вона повинна однозначно визнача-

ти кожного клієнта серед усіх. Такою інформацією може з'явитися, наприклад, Ко-

дКлієнта (він унікальний для кожного клієнта).  У таблиці з боку "один" (у нашому 

прикладі Клієнти) такі поля називаються  ключовими.  Основна вимога до значень 

у ключових полях - це їхня унікальність для кожного запису (тобто вони не повинні 

повторюватися у таблиці). 

Зв'язок типу  "много-ко-многим"(М:М) 

При такому типі зв'язку безлічі записів в одній таблиці відповідає безліч записам у 

зв'язаній таблиці. Більшість сучасних СУБД безпосередньо не підтримують  такий 

тип зв'язку.  Для його реалізації такий зв'язок розбивається на два зв'язки типу 

"один-ко-многим". Вводиться одна додаткова таблиця. Відповідно, для збереження 

інформації будуть потрібні вже три таблиці: дві з боку "много" і одна з боку "один". 

Зв'язок між цими трьома таблицями також здійснюється по загальних полях. Вико-

ристання зв'язків такого типу виходить за рамки нашої роботи. 

Зв'язки між таблицями встановлюються також у наступних випадках: 

 при побудові, запитів до створеної БД 

 шляхом зв'язування таблиці БД з таблицею іншої бази даних. 

Відзначимо, що в реляційній базі даних можуть бути й окремі таблиці, не зв'язані з 

жодною інший таблицею. 

 

Структура СУБД MS Access 

 

MS Access - це функціонально повна реляційна СУБД, що працює в середовищі опе-

раційної системи Windows (98, 2000, XP). MS Access дозволяє створювати складні 

бази даних, при цьому визначається  структура таблиць і зв'язки між ними. MS 

Access має систему створення запитів, звітів і форм будь-якої складності. У Access, 

як у будь-якому додатку Windows, можна використовувати всі можливості обміну 

даними між додатками Windows (DDE і OLE), що дозволяє включити в базу даних 

графічну і звукову інформацію з інших додатків.  У Access база даних містить у собі 

всі об'єкти, зв'язані зі збереженими даними.  
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Об'єктами MS Access є: 

 таблиці, що є основними об'єктами, у них зберігаються дані, які можна перег-

лядати, редагувати, додавати.  

 форми, за допомогою яких можна виводити дані на екран у зручному виді, 

переглядати і змінювати їх.  

 запити – які дозволяють цілеспрямовано і швидко вибирати і необхідну інфо-

рмацію з таблиць і робити з нею необхідні дії.  

 звіти – за допомогою яких можна створювати різні види інформаційних доку-

ментів для друку.  

 макроси і модулі, що дозволяють автоматизувати роботу з базою даних.  

Всі об'єкти  Access зберігаються в одному файлі з розширенням  mdb, наприклад,  

файл БД з іменем Робота з клієнтами.mdb. В інших СУБД збереження усіх об'єк-

тів бази  даних може бути організоване інакше. 

 

Початок роботи з MS Access 

 

Після запуску MS Access на екрані з'явиться робочий екран програми   MS Access, у 

верхньому рядку  якого розташоване Головне меню, а  під  ним  панель інструмен-

тів. Вона містить кнопки, що дублюють дії команд головного меню.  (За допомогою 

команди Вид  Панели инструментов  Настройка можна самостійно визначи-

ти, яки з них будуть відображені на екрані.) 

 

Рис. 1. Початкове вікно MS Access. 

У середній частині робочого екрану розташоване початкове вікно, що складається з 

двох полів. Верхнє поле "Создание базы данных" пропонує створити нову БД і мі-

стить дві кнопки для вибору способу її створення: за допомогою "Конструктора" - ( 

Новая база данних) чи за допомогою майстра -  (Мастера, страницы и проекты 

баз данных). Нижнє поле цього вікна пропонує відкрити вже створену раніше БД – 

(Открыть базу данных) 
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Після вибору варіанту Нова база даних  та Access  запитує ім'я для файлу, у якому 

буде зберігатися та створюватися база даних і відкриває вікно  Файл новой базы 

данных. Ви вводите ім'я вашої майбутньої БД, вибираєте місце на жорсткому диску 

для його збереження й  ОК. Далі створюються необхідні об'єкти БД (таблиці, зв'язки 

між таблицями та інше). Зверніть увагу, що в MS Access ім'я файлу задається перед 

створенням нової бази, а не після того, як вся робота виконана й залишається тільки 

зберегти результат (як, наприклад ми робимо, в MS Word або MS Excel). Зроблено 

це з міркувань забезпечення збереження даних. Всі зміни, внесені в базу даних, від-

разу ж відображаються й у її файлі (а тому програмі MS Access із самого початку 

треба знати імена файлу бази даних, яка ще буде створена). Таким чином, зводиться 

до мінімуму ризик втрати важливих даних навіть при непередбачених збоях (напри-

клад таких, як відключення електроживлення). 

Після вибору варіанту Мастера, страницы и проекты баз данных Access запрошує 

створити базу даних, використовуючи деякі стандартні теми додатків зі своєї бібліо-

теки. Ці додатки містять у собі весь необхідний набір об'єктів: таблиці, запити, фор-

ми, звіти, макроси, модулі. З запропонованих прикладів можна вибрати придатний і 

на його основі створити  свою БД. Після цього користувачу залишається тільки вве-

сти в таблиці потрібні дані.  

Майстер баз даних не може враховувати всі нюанси конкретного застосування БД, 

тому створений в такий спосіб варіант БД  можна відкоригувати, використовуючи 

Режим Конструктора для потрібних об'єктів БД.  

Створення нової бази даних за допомогою Конструктора 

Після запуску Access потрібно клацнути на кнопці  Новая база данных у вікні 

Miсrosoft Access  і в запропонованому діалоговому вікні задати ім'я для файлу БД.   

Після цього на екрані з'являється вікно бази даних (Мал.2), з якого можна одержати 

доступ до всіх  її об'єктів: таблицям, запитам, звітам, формам, макросам, модулям.  

 

Для створення нової таблиці потрібно вибрати об'єкт Таблицы  і вибрати спосіб 

створення таблиці – Создание таблицы в режиме Конструктора.  

Потім з'являється вікно Новая таблица, де вибираємо Конструктор. 

 

Рис.2. Вікно "Новая таблица" 
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Після цього Access виводить вікно Конструктора  таблиці (Рис. 3), у якому зада-

ються імена, типи і властивості полів для створюваної таблиці.  

 

Рис. 3.  Вікно Конструктора таблицы 

Ім'я поля не повинне перевищувати 64 символи  і у ньому не можна використову-

вати символи:  знак - !, крапку, прями  дужки  -   [   ]   і   апостроф -  ',  

В імені поля можна використовувати пробіл, але тільки не на початку імені.  

ПРИМІТКА: Якщо ім'я складається з двох чи більш слів, рекомендується їх запи-

сувати разом, роблячи перші букви слів заголовними, наприклад, словосполучення 

"загальна сума" як ім'я буде наступним: ЗагальнаСума.  Такий підхід зв'язаний на-

самперед з тим, що якщо надалі прийдеться автоматизувати роботу бази даних у до-

помогою модулів запрограмованих мовою програмування Visual Basic for 

Applications (VBA), це не буде суперечити правилам іменування об'єктів програм. 

Кожен рядок у стовпці Тип данных є полем зі списком, елементами якого є типи 

даних Access (таблиця 1). Тип поля визначається характером даних, що вводяться в 

його. Серед типів даних Access є  спеціальний тип - Счетчик. У поле цього типу 

Access автоматично нумерує рядки таблиці в зростаючій послідовності. Редагувати 

значення такого поля неможливо!   

Кожне поле має індивідуальні властивості, по яких можна установити, як повинні 

зберігатися, відображатися й оброблятися дані. Набір властивостей поля залежить 

від  обраного типу даних. Для визначення властивостей поля  використовується 

бланк  Свойства поля  в нижній частині вікна конструктора таблиць.  

Размер поля - визначається тільки для текстових  і Memo-полів; указується макси-

мальна кількість символів  у даному полі. За замовчуванням довжина текстового по-

ля складає 50 символів 

Формат поля – визначається для полів числового типу, типу Денежный, полів типу 

Счетчик  і  Дата/Время. Вибирається один з форматів представлення даних. 

 Число десятичных знаков - визначає кількість розрядів у дробовій частині 

числа.   
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 Маска ввода - визначає  шаблон для введення даних. Наприклад, можна уста-

новити роздільники (наприклад символ " - " або символ " / " при введенні те-

лефонного номера 

 Подпись поля - містить напис, що може бути виведена поруч з полем у  формі 

чи звіті ( даний напис може і не збігатися  з ім'ям поля, а також може містити 

пояснення).  

 Значение по умолчанию -  містить значення, установлюване за замовчуван-

ням у даному полі таблиці. Наприклад, якщо в поле Місто ввести значення за 

замовчуванням Дніпропетровськ, то  при введенні записів  про проживаючих 

в Дніпропетровську, це поле можна пропускати, а відповідне значення (Дніп-

ропетровськ) буде введено автоматично. Це полегшує введення значень, що 

повторюються частіше інших. 

 Условие на значение - визначає безліч значень, що користувач може вводити 

в це поле при заповненні таблиці. Ця властивість дозволяє уникнути введення 

неприпустимих у  даному полі значень.   Наприклад, якщо вартість операції з 

клієнтом не може перевищувати 15000 гр., то для цього поля можна задати 

умову на значення:    <=15000    .   

 Сообщение об ошибке - визначає повідомлення, що з'являється на екрані у 

випадку введення  неприпустимого значення. 

 Обязательное поле - установка, що вказує на те, що дане поле вимагає обов'я-

зкового заповнення для кожного запису. Наприклад, поле ДомашнійТелефон  

може бути порожнім для деяких записів ( значення "Нет" в даній властивості). 

Поле Прізвище ні як не може бути порожнім для жодного запису (значення 

"Да"). 

 Пустые строки - установка, що визначає, чи допускається введення в дане 

поле порожніх рядків ("  "). 

 Индексное поле - визначає прості індекси для прискорення пошуку записів. 

Для збереження структури таблиці потрібно ввести команду Файл/Сохранить й у 

вікні Сохранение    ввести ім'я таблиці. 
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Таблиця 1.    Типи даних MS Access. 

Тип даних Використання 

Текстовый Алфавітно-цифрові дані (до 255 символів) 

Mеmо Алфавітно-цифрові дані, тексти ( до 64 000 символів) 

Числовой 
Різні числові дані (має кілька форматів: целое, 

длинное целое, с плавающей запятой 

Дата/Время 
 дата чи час в одному з пропонованих Access форма-

тів 

Денежный 

Грошові суми, що зберігаються з 8 знаками  в десят-

ковій частині. У цілій частині кожні три розряди ро-

зділяються комою. 

Счетчик 
Унікальне довге ціле, яке створюється  Access для 

кожного нового запису 

Логический Логічні дані, що мають значення  Истина  чи   Ложь 

Объект OLE 
Картинки, діаграми й інші об'єкти OLE з додатків 

Windows 

Гиперссылка 

У полях цього типу зберігаються гіперпосилання, що 

являють собою шлях до файлу на твердому диску, 

або адрес в мережах Internet чи Intranet. 

 

ПРИМІТКА.  Крім перерахованих вище типів даних у списку є елемент Мастер 

подстановок, що дозволяє представити значення полів у виді простого чи комбіно-

ваного списку. Додаткові властивості такого поля  представлені на вкладці Подста-

новка вікна конструктора таблиць (буде розглядатися нижче) 

Створення таблиць за допомогою "Мастера таблиц" 

Створюючи таблицю за допомогою Мастера таблиц потрібно у вікні бази даних 

перейти на вкладку Таблицы, натиснути кнопку Создать і вибрати спосіб створен-

ня  Мастер таблиц.   Так само, як і Мастер баз данных, Мастер таблиц пропонує 

безліч готових структур таблиць по різним тематикам. Користувач може вибрати 

придатну таблицю і її  поля. При необхідності створену в такий спосіб таблицю мо-

жна відкоригувати, відкривши її в режимі конструктора. 

На відміну від Мастера баз данных,  Майстер таблиць створює лише одну табли-

цю, яку  потрібно доповнити безліччю інших необхідних об'єктів для одержання за-

кінченого додатка.                                                                                                                                         

Визначення ключових полів 

При створенні багато-табличної бази даних важливо правильно задати ключ для ко-

жної таблиці і визначити зв'язки між таблицями.  
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При створенні таблиці за допомогою Конструктора, Access може автоматично 

створити первинний ключ, поставивши перед першим зазначеним у структурі полем  

поле Код і задавши для нього тип Счетчик. Для цього при збереженні таблиці в за-

питі на автоматичне визначення ключа потрібно відповісти Да. Такий автоматично 

визначений ключ не буде коректний у більшості випадків. Ключ  кожної таблиці 

повинний визначати сам розроблювач БД. 

Для того, щоб визначити яке-небудь поле таблиці ключовим, потрібно устано-

вити курсор у рядку з ім'ям цього поля і натиснути на кнопку Ключевое поле  -  

на панелі  інструментів чи увести команду Правка / Ключевое поле. Після цього в 

рядку  поруч з ім'ям цього поля з'явиться зображення ключа. 

Ключ таблиці можна задати за значенням декількох полів. Для цього використо-

вуючи додатково клавішу Ctrl варто виділити кілька полів і натиснути кнопку 

"Ключевое поле". У результаті ліворуч від кожного з виділених полів  з'явиться ма-

ркер ключового поля , що інформує про те, що поле включене в первинний ключ 

таблиці. 

Визначення зв'язків  між таблицями 

При  реалізації  відносин  "один-ко-многим" і "много-ко-многим" усі дані  розби-

ваються на кілька таблиць і визначаються ключові поля, що забезпечують зв'язок 

таблиць.   

Для зв'язування таблиць велике значення має поняття відповідності типів даних: 

щоб зв'язати дві таблиці, поля для зв'язку повинні мати у більшості випадків 

одинакові  типи даних.  

УВАГА! Для полів типу Счетчик є свої особливості. Тільки одне з полів, що зв'я-

зуються, може мати тип Счетчик.  Справа в тім, що Счетчик є числовим полем, 

розміром "длинное целое", але його особливість полягає в тім, що MS Access авто-

матично привласнює полю  такого типу послідовні неповторювані цілі числа як зна-

чення. Оскільки значення поля типу Счетчик привласнюються автоматично, ми не 

можемо створити зв'язок, що поєднує два поля типу Счетчик. У цьому випадку в 

головній таблиці, пари таблиць яки зв'язуються, ключове поле повинне мати тип 

Счетчик, а в підлеглій таблиці з цієї пари відповідне поле повинне мати тип Чис-

ловой - довге ціле. 

Зв'язки типу "один-ко-многим" (1:М) здійснюються завжди по унікальному ключі 

головної ("батьківської" таблиці). Ключем зв'язку (це вже буде зовнішній ключ!) у 

"дочірньої", підлеглій таблиці є або деяка частина її унікального ключа (якщо він 

складається з декількох полів!), або поле, що взагалі не входить до складу первинно-

го унікального ключа підлеглої таблиці.  

Після визначення структури таблиць БД потрібно вказати  Access  спосіб, яким ці 

таблиці зв'язані.   

Для визначення зв'язків потрібно перейти у вікно бази даних і виконати команду 

Сервис  Схема данных на панелі інструментів чи натиснути кнопку Схема дан-

ных. Після цього Access відкриє  вікно Схема данних   і вікно Добавление табли-
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цы. У вікні Добавление таблицы потрібно виділити імена таблиць, що додаються в 

схему даних, і натиснути на кнопку Добавить. Після цього вікно можна закрити.   

У вікні Схема даних з'являться імена всіх зазначених таблиць разом зі списками по-

лів.  Імена загальних полів виділені напівжирним шрифтом.  Потрібно  виділити 

ключове поле таблиці, натиснути кнопку миші, перетягнути її курсор на аналогічне 

поле в таблиці, що зв'язується (підлеглої), після чого кнопку миші відпустити. У ре-

зультаті з'явиться діалогове вікно Изменение связи (Рис. 4).  

У цьому вікні Access заповнив перший рядок ім'ям поля, по якому зв'язувалися таб-

лиці. Щоб у зв'язаних таблицях не порушувалася цілісність даних, потрібно клацну-

ти по прапорці Обеспечение целостности данных.  

Цілісність ("целостность" – рос.),  від англ. integrity – недоторканність, схорон-

ність) – розуміється як правильність даних БД у будь-який момент часу. Але ця мета 

може бути досягнута лише у визначених межах: СУБД не може контролювати пра-

вильність кожного окремого значення, що вводиться в базу даних (хоча кожне зна-

чення можна перевірити на правдоподібність). Наприклад, не можна знайти, що зна-

чення, що вводиться, 5 (номер дня тижня) у дійсності повинне бути 3.  З іншого бо-

ку, значення 9 буде помилковим і СУБД повинна його відкинути. Однак для цього 

їй варто повідомити, що номера днів тижні повинні належати набору (1,2,3,4,5,6,7). 

Підтримка цілісності бази даних може розглядатися як захист даних від невір-

них змін чи  руйнувань (не плутати з незаконними змінами і руйнуваннями, що є 

проблемою безпеки). Сучасні СУБД мають ряд засобів для забезпечення підтримки 

цілісності (так само, як і засобів забезпечення підтримки безпеки). 

ПРИМІТКА: Підтримка зв'язаної цілісності даних означає, що Access при  коректу-

ванні бази даних забезпечує для зв'язаних таблиць контроль за дотриманням насту-

пних умов: 

 у підлеглу таблицю не може бути доданий запис зі значенням ключа зв'яз-

ку, що не існує в головній таблиці; 

 у головній таблиці не можна видалити запис, якщо не вилучені зв'язані з 

нею записи в підлеглій таблиці; 

 зміна значень ключа зв'язку в записі головної таблиці неможлива, якщо в 

підлеглій таблиці є записи, зв'язані з нею. 

 

Рис. 4.  Діалогове вікно Изменение связей 
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Після цього Access  унеможливить запис у не ключову таблицю  такого значення за-

гального поля, якого немає в таблиці ключової. 

Після встановлення цілісності даних  Access  включає  ще дві додаткові опції:  

 "Каскадное обновление связанных полей" – це означає, що при зміні якого-

небудь значення ключового поля в головній таблиці Access автоматично обно-

вить  значення цього поля для відповідних записів у всіх зв'язаних з нею підлег-

лих таблицях. Наприклад, якщо в одного з клієнтів у таблиці Клієнти змінився 

КодКліента , то він автоматично повинний помінятися й у таблиці Операції.  

 "Каскадное удаление связанных полей" означає, що при видаленні одного із 

записів у ключовій таблиці будуть вилучені також записи  в таблиці з боку "бага-

то", що мають таке ж значення ключа. Наприклад, якщо з таблиці Клієнти вида-

лити запис про одного з клієнтів, то усі записи про результати проведених з ним 

ділових операцій будуть вилучені автоматично. Каскадне видалення підлеглих 

записів виконується на всіх рівнях, якщо цей режим заданий на кожнім рівні. 

ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ, потрібно клацнути по 

кнопці Создать. Access намалює лінію  між таблицями у вікні Схема даних, що 

вказує на наявність зв'язку між ними.  На кінці лінії в таблиці з боку "один" (Клієн-

ти) буде намальована цифра 1, а  на іншому  кінці,  у таблиці  з боку "багато" (Опе-

рації) - символ нескінченності   . Після закриття цього вікна усі встановлені зв'яз-

ки будуть збережені. 

 

Рис. 5. Схема даних 

 

Використання режиму таблиці 

Уведення, редагування і перегляд даних 

Для здійснення цих  дій потрібно відкрити базу даних у режимі таблиці: 

 перейти у вікно бази даних  на вкладку Таблицы 

 виділити ім'я потрібної таблиці і клацнути по кнопці Открыть. 
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Використовуючи горизонтальну і вертикальну смуги прокручування, можна  пере-

міщатися  на нові  поля чи записи таблиці.  

У режимі таблиці можна не тільки переглядати дані, але і редагувати їх.  Для цього 

використовуються звичайні прийоми редагування і клавіші переміщення між запи-

сами.  

Якщо потрібно видалити запис  цілком, то потрібно виділити її і натиснути клавішу 

Delete.  

Для вставки нового запису в середині таблиці потрібно виділити рядок, перед яким 

повинен розташуватися новий запис, і натиснути клавішу Insert. На порожньому 

рядку, що з'явиться, потрібно ввести дані. 

Для виділення повного запису потрібно клацнути мишею на області маркірування 

даного запису.   

Для виділення значення поточного поля використовується подвійний щиглик миші 

на ньому. 

Після закінчення  введення чи редагування даних таблиці потрібно виконати коман-

ду Файл/Сохранить записи. Для полегшення введення і редагування даних Access 

дає  комбінації "гарячих" клавіш, призначення яких можна подивитися в розділі Ра-

бота с данными  у довідкової системі  Access. 

Використання "Мастера подстановок" при введенні даних у таблиці 

Мастер подстановок дозволяє формувати для потрібного поля список значень, що 

може містити дані іншої  таблиці чи запиту, або складатися з фіксованого набору 

значень, який формується самим користувачем. В обох випадках Мастер подстано-

вок полегшує введення даних, забезпечує їхню вірогідність. Взагалі, використання 

Мастера подстановок завжди підвищує якість даних бази даних. 

Наприклад, у таблиці  Клієнти  поле ТипКлієнта можна заповнювати за допомогою 

додатково створеною таблиці-довідника ТипиКлієнтів. Це збавить від необхідності 

набирати на клавіатурі дані щораз при заповненні цієї таблиці,  запобіжить від появи 

помилок  при наборі і зробить уведення даних більш наочним. Можливий варіант і 

без створення додаткової таблиці, на підставі списку значень, який створив сам ко-

ристувач, однак використання додаткової таблиці є більш універсальним і зручним 

методом. 

Аналогічно при введенні даних у таблицю Операції при введенні даних у поле Ко-

дКієнта можна використовувати дані зі зв'язаної таблиці  Клієнти. Для створення 

комбінованого списку потрібно ввійти в режим конструктора таблиці Операції, пе-

рейти в стовпчик Тип даних для поля КодКлієнта. Зі списку доступних типів полів 

вибрати  елемент Мастер  подстановок.  

Перше діалогове вікно Мастера подстановок  пропонує вибрати джерело форму-

вання списку: на основі даних таблицы/запроса або фиксированный набор зна-

чений. У даному випадку потрібно вибрати перший варіант, тобто на основі даних 

таблиці. 
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У наступному вікні з приведеного списку таблиц/запросов варто вибрати табли-

цу/запрос, що є джерелом даних для списку. У нашому прикладі такою таблицею є 

таблиця Клієнти. 

У третім вікні Мастера подстановок зі списку Доступные поля потрібно вибрати 

поля, значення яких фігурують у списку. У даному випадку можна вибрати поля 

Прізвище й Ім'я, що зроблять список більш інформативним. Після цього можна на-

тиснути кнопку Готово для завершення процесу  проектування комбінованого спис-

ку.  Зберігши проект таблиці, можна  відкрити таблицю Операції і переглянути ре-

зультат роботи. 

Інша можливість використання Мастера подстановок - це створення списків з фік-

сованими значеннями. Він використовується в тих випадках, коли набір значень у 

поле строго обмежений.  Наприклад, поле ТипКлієнта в таблиці Клієнти може мати 

обмежений набір значень (усі типи клієнтів з якими працює фірма (постійний, випа-

дковий, тимчасовий, посередник, VIP-клієнт і т.п.). Ніяких інших значень  у цьому 

полі бути не може. Щоб ввести однаковість у записах і уникнути помилок при вве-

денні, це поле також можна представити у виді списку, який підготовлено Мастером 

подстановок. Процес створення списку схожий на описаний вище, але на першому 

кроці Мастера подстановок варто вибрати опцію Фиксированный набор значе-

ний. На наступному кроці потрібно створити список цих значень. Після чого можна 

завершити процес створення списку і зберегти зміни в структурі.  Тепер при введен-

ні даних у поле ТипКлієнта немає необхідності  друкувати значення, а досить прос-

то вибрати з пропонованого списку потрібне.  

 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

1) Запустите MS Access 

2)  Виберіть варіант "Новая база данных".  За замовчуванням буде запропоновано 

зберегти файл БД у папці Мои документы. Уведіть ім'я вашого файлу, потім ОК. 

З'явиться вікно бази даних Access. Тепер можна перейти до створення таблиць БД - 

основних її об'єктів.  

3) Наша база даних буде складатися з двох основних таблиць та двох додаткових. У 

першої основної таблиці,   назвемо її Клієнти, будуть накопичуватися зведення про 

клієнтів фірми. Друга основна таблиця Операції буде містити дані про усі операції, 

зв'язані з клієнтами. 

Перш ніж створювати основну таблицю Клієнти, створимо на початку в режимі 

конструктора просту додаткову таблицю-довідник. Вона буде використана при 

створенні основної таблиці і введенні даних. 

Перша додаткова таблиця повинна мати ім'я ТипиКлієнтів і складатися з двох по-

лів: КодТипа і ТипКлієнта 
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Поле КодТипа повинне мати формат Счетчик і його потрібно зробити ключовим. 

Клієнтів будемо розрізняти наприклад на таки типи: Реалізатор, Постійний, Випа-

дковий, Важливий. Уведіть ці дані в поле Тип клієнта. 

 

Для створення структури ключової таблиці Клієнти рекомендується використовува-

ти режим конструктора.  

УВАГА! У бланку Свойства треба обов'язково вказати довжину текстових полів, 

формат числових полів і дат. Поле КодКліента в таблиці Клієнти  треба зробити 

ключовим. Збіги не допускаються. 

3) Структура таблиці Клієнти може бути наступною: 

 

Тип поля КодТипу визначимо за допомогою майстра підстановок з використанням 

таблиці ТипиКліентів. У якості доступних візуально при підстановці полів вибрати 

із таблиці ТипиКлієнтів одне поле ТипКлієнта . 

Уводити дані в таблицю Клієнти рекомендується в режимі таблиці (треба ввести 

20-25 записів). Для збереження введених записів потрібно просто закрити вікно 

таблиці.  

 

6. Структура таблиці Операції може бути наступною: 

 

 Обов'язково треба визначити потрібні формати  і  довжини полів у бланку Свойст-

ва. 

Тип поля КодКлієнта для цієї таблиці будемо визначати Мастером подстановок, 

використовуючи при заповненні підстановку даних з таблиці Клієнти. У якості дос-

тупних візуально при підстановці полів вибрати Прізвище й Ім'я. У якості підпису 

стовпця використовуйте рядок "Клієнт". Для поля Сума виберіть тип даних "Чис-

ловой" або "Денежный" (у поле "число десятичных знаков"  на вкладці Общие в 

нижній частині вікна конструктора введіть значення  2  ). Поле ТипОперації  можна 
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створити числовим або текстовим (операції можна позначати в такий спосіб: 1- ку-

півля, 2 – продаж, 3 – бартер і так далі). Вводити приведені значення можна або 

вручну, або з використанням Мастера подстановок   (з допомогою фіксованого 

списку значень або з допомогою додаткової таблиці, з ім'ям, наприклад, КодОпер ). 

6. Після визначення структур обох таблиць потрібно викликати вікно Схема дан-

ных і додати в схему даних обидві таблиці (Клієнти і Операції).  

УВАГА!  
Під час створення зв'язків між таблицями вони повинні бути закриті 

Далі установити у вікні Схема данних зв'язок між таблицями по полю  КодКлієнта. 

У вікні Изменение связи  включити перемикач Обеспечение целостности данных. 

Після цього потрібно включити опції Каскадное обновление связанных полей і 

Каскадное удаление связанных полей.  Після цього закрити вікно Изменение свя-

зи. 

1) У режимі таблиці ввести дані в таблицю Операції, використовуючи створений 

за допомогою Мастера подстановок список у поле КодКлієнта.   

2) Для перевірки дотримання цілісності даних при роботі з таблицями потрібно: 

 змінити значення ключового поля (КодКлієнта) для одного з записів у табли-

ці Клієнти. Перейти в таблицю Операції і перевірити, чи змінилося в ній зна-

чення  загального поля для відповідних записів; 

 видалити одну з записів у таблиці Клієнти. Перейти в таблицю Операції і пе-

ревірити, чи вилучені в ній відповідні записи. 

Увага! Після редагування таблиці Клієнти потрібно спочатку зберегти в ній зміни, 

а потім переходити в "підлеглу" таблицю. 

 

Зміна проекту бази даних 

ПРОЕКТ БАЗИ ДАНИХ МІСТИТЬ У СОБІ СТРУКТУРИ УСІХ ТАБЛИЦЬ І ЗВ'ЯЗ-

КИ МІЖ НИМИ.  

Можна змінити існуючі таблиці, змінити зв'язки, додати нові таблиці і т.д. 

Проект уже створеної БД легко змінити. Однак потрібно враховувати, що деякі змі-

ни в проекті БД (видалення полів, зміна типу і формату полів, зміна первинних клю-

чів, зв'язків між таблицями) можуть привести до  втрати чи псування даних.  Тому 

до них варто прибігати у випадку крайньої необхідності. У будь-якому випадку 

Access  попереджає про можливу втрату даних і дає можливість відмовитися від  та-

ких змін.  

Щоб забезпечити себе від випадкових  помилок чи непередбачених наслідків, перед 

внесенням серйозних змін у проект БД варто зробити її резервну копію шляхом ко-

піювання файлу бази даних. 

Якщо зміни потрібно внести тільки в одну таблицю, то її копію можна зробити без-

посередньо в Access. Для цього у вікні бази даних на вкладці Таблицы потрібно ви-

ділити ім'я таблиці та скопіювати її в буфер обміну (команда Правка/Копировать) і 
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відразу ж уставити її з буфера обміну, задавши нове ім'я (команда Прав-

ка/Вставить). 

Зміна структури таблиць 

У режимі Конструктора таблиці можна  змінювати імена, типи і властивості полів, 

порядок їхнього проходження, видаляти і додавати поля. 

Для зміни імені поля потрібно перейти в рядок з ім'ям цього поля у вікні Конструк-

тора  таблиці і внести зміни в стовпці Имя поля.   

Для вставки нового поля потрібно установити курсор на поле, перед яким воно буде 

вславлено,  і виконати команду Вставка - Столбец чи натиснути клавішу Insert. На 

порожньому рядку, що з'явився, потрібно ввести ім'я нового  поля і вибрати тип  да-

них для нього.   

Для видалення поля потрібно виділити рядок з його ім'ям і виконати команду Прав-

ка - Удалить чи натиснути клавішу Delete. 

Для зміни типу  поля чи його формату потрібно в режимі Конструктора виділити 

це поле, перейти в стовпець Тип даних, розкрити список типів даних і вибрати пот-

рібне значення. Аналогічно можна змінювати властивості поля, перейшовши в 

бланк Властивості.  

Для збереження всіх змін   досить просто закрити вікно Конструктора.  

 

Видалення і перейменування  таблиць 

У випадках, коли одна з таблиць БД містить застарілу чи непотрібну інформацію, її 

варто  видалити з проекту БД. Для цього потрібно виділити ім'я таблиці у вікні бази 

даних  натиснути  клавішу Delete чи виконати команду Правка / Удалить. Access 

відкриє діалогове вікно для  підтвердження скасування чи видалення.  

Також для видалення таблиці можна використовувати команду Прав-

ка/Вырезать. У цьому випадку копія таблиці міститься в буфер обміну, відкіля її 

можна вставити в іншу БД. 

Для зміни імені таблиці її також потрібно виділити у вікні бази даних і виконати ко-

манду Правка/Переименовать. Після чого Access дасть можливість увести нове 

ім'я таблиці. 

Зміна первинних ключів 

Визначений на етапі проектування ключ  надалі може не  завжди однозначно визна-

чати запис.  У цьому випадку ключ  потрібно визначати заново. Або колись потріб-

но скасувати невірно заданий ключ.  

Для цього потрібно виконати команду Вид > Индексы. У вікні Индексы виділити 

рядок,  якій визначений ключовим, і натиснути клавішу Delete. Потім вікно Индек-

сы можна закрити, а в структурі таблиці  визначити нове ключове поле.  Причому 

поле,  що раніше використовувалося як ключ, не завжди підлягає видаленню зі 

структури таблиці, тому що необхідність у його даних може залишитися.  
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Редагування зв'язків 

Якщо потрібно змінити вже існуючі зв'язки, то варто  перейти у вікно бази даних і  

викликати вікно Схема данних ( команда Сервис/Схема данних).   

Перед  редагуванням зв'язків потрібно закрити всі таблиці, яких це стосується! 

Для редагування існуючого зв'язку потрібно клацнути правою кнопкою миші на  її 

лінії. У контекстному меню, що з'явилось  буде усього дві команди: Изменить 

связь.. та Удалить (связь). Вибір першої команди дає діалогове  вікно Связи де по-

трібно змінити  існуючі установки.  

Якщо в схему даних необхідно додати нову таблицю, то потрібно клацнути по кно-

пці  на панелі елементів чи виконати команду  Связи > Добавить таблицу.  Піс-

ля цього буде виведене вікно Добавление таблицы де потрібно вказати ім'я табли-

ці, що додається.  

Деякі зі зв'язаних таблиць у схемі даних можна сховати. Для цього використовуєть-

ся команда Связи / Скрыть таблицу.  Зв'язки при цьому не порушуються, але в 

схемі даних таблиця не відображається. Це можна робити для різних довідкових 

таблиць, використовуваних, наприклад, Мастером подстановок.  Це роблять зви-

чайно тільки при великій кількості таблиць-довідників для баз даних складної стру-

ктури. 

Для видалення непотрібної таблиці зі схеми даних потрібно  виконати команду Свя-

зи / Удалить таблицу  

Зміна макета таблиці 

Під макетом таблиці мають на увазі її представлення на екрані, чи зовнішній вигляд. 

Макет таблиці ніяк не зв'язаний з  її структурою. Тому якщо вимагаються чисто 

зовнішні зміни, те їх можна зробити  в режимі таблиці, не змінюючи її структуру.  

Для установки параметрів макета таблиці використовуються відповідні команди  

меню Формат. 

Зміна шрифту і зовнішнього вигляду осередків таблиці 

Команда Формат > Шрифт виводить вікно діалогу, у якому можна вибрати тип 

шрифту, розмір, накреслення, колір. Обраний шрифт буде застосований  для всієї 

таблиці. 

Команда Формат > Ячейки   встановлює параметри оформлення осередків у всій 

таблиці: наявність горизонтальних і вертикальних ліній сітки, їхній колір, колір фо-

на осередків, оформлення. 

Якщо потрібно установити шрифти й оформлення осередків, що будуть використані  

за замовчуванням у всіх таблицях ( у тому числі і в знову створюваних ), то варто 

скористатися командою Сервис/Параметры. У вікні діалогу, що з'явилося, потріб-

но перейти на вкладку Режим таблицы і задати нові параметри оформлення.   

Зміна висоти рядків і ширини стовпців у таблицях. 

Висоту рядка і ширину стовпця таблиці можна змінити безпосередньо на екрані, 

установивши покажчик миші в область заголовка  стовпця чи рядка. Покажчик  
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прийме форму стрілки     . Після цього можна змінити ширину  стовпця чи ви-

соту рядка, перетаскуючи їх границі як у MS Excel. 

Команди Висота строки, Ширина столбца виводять вікна діалогу, де пропонується 

задати нову  висоту чи ширину, указавши її розмір у пунктах ( 1 пункт дорівнює 

1/72  дюйма чи приблизно 0,035 см.). Можна також установити стандартну  висоту 

рядка і ширину стовпця, уключивши відповідну опцію. Якщо відразу важко підібра-

ти ширину стовпця, то можна натиснути кнопку По ширине данных  і вона буде 

підібрана таким чином, щоб у нову ширину помістилися всі дані цього поля.  

Зміна порядку проходження стовпців у таблицях. 

За замовчуванням порядок стовпців у режимі таблиці збігається з послідовністю ро-

зташування полів у структурі таблиці. При перегляді таблиці цей порядок легко змі-

нити, зробивши більш зручним. 

Для цього в режимі таблиці варто цілком виділити потрібний стовпець, клацнувши 

на його заголовку. Щоб перемістити виділений стовпець, перенесіть область виді-

лення в нове місце. 

Інші зміни макета таблиці 

Команда Формат дає можливість внести в макет таблиці наступні зміни:  

 Переименовать столбец  - задати нове ім'я стовпця, відмінне від імені відпо-

відного поля в структурі таблиці. У структурі таблиць часто використовують скоро-

чення в іменах полів. Це робить їх менш інформативними. При перегляді таблиць 

можна виправити цей недолік, перейменувавши відповідний стовпець. 

 Скрыть столбцы  - сховати виділені стовпці при перегляді таблиці. Для виді-

лення стовпця досить клацнути мишею в будь-якім місці стовпця. 

 Показать столбцы - відображення діалогового вікна, у якому пропонується 

вибрати стовпці, необхідні для відображення на екрані. 

 Закрепить столбцы - фіксувати виділені стовпці при перегляді таблиці. Зафі-

ксовані в такий спосіб стовпці при прокручуванні таблиці ліворуч чи праворуч пос-

тійно присутні на екрані. Це значно полегшує читання таблиць, що містять багато 

полів. 

 Освободить все столбцы  - скасування фіксації стовпців. 

Сортування даних 

При відкритті таблиці MS Access виводить записи в послідовності, визначеної зна-

ченнями первинного ключа цієї таблиці. Якщо ключ не визначений, то записи вихо-

дять у послідовності їхнього введення. Для зміни послідовності  записів у таблиці 

використовується сортування. 

Для сортування таблиці за значеннями тільки одного поля використовуються кноп-

ки Сортування по зростанню    і Сортування по убуванню .  Потрібно 

установити курсор у будь-якім місці поля, по якому виконується сортування, і нати-
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снути відповідну кнопку. Таблиця буде відсортована  за значеннями зазначеного по-

ля.  

Сортування таблиці по декількох полях  виконується за допомогою фільтра. 

Для цього потрібно відкрити таблицю і виконати команду Запи-

си/Фильтр/Расширенный фільтр. З'явиться вікно Фильтр. У цьому вікні в рядку 

Поле из списка полей таблицы потрібно вибрати те поле, сортування по якому по-

винно виконуватися в першу чергу. У  рядку Сортировка в цьому ж стовпці бланку  

вибрати тип сортування (по  зростанню чи убуванню). У наступному стовпці бланку 

вибирається поле, по якому буде проводитися сортування в другу чергу, і для нього 

вказується тип сортування. І так далі,  для всіх полів,  по яких буде проведене сорту-

вання. Після заповнення бланка сортування виконати команду Записи/Применить 

фильтр. 

Сортувати таблицю по декількох полях має сенс тільки тоді, коли в поле, по якому 

сортуються записи в першу чергу,  є багато повторюваних значень. Сортування по 

другому полю буде проводитися вже тільки серед цих записів. 

Якщо сортування по двох полях усе-таки не дає повного упорядкування записів, то 

можна вказати поля, по яких сортування буде здійснюватися в третю чергу і т.д.  

Рис. 6.  Діалогове вікно "Поиск и замена" 

Пошук  даних 

Зі збільшенням кількості записів пошук визначеної інформації ускладнюється. MS 

Access спрощує цей процес. Для проведення пошуку в таблиці потрібно відкрити цю 

таблицю, перейти на будь-який запис у поле, по якому передбачається вести пошук і 

виконати   команду Правка/Найти. З'явиться діалогове вікно Поиск и замена (Рис. 

6). 

У поле Образец  потрібно ввести шукане значення. У поле Совпадение можна 

установити  значення Поля целиком. У цьому випадку Access знаходить тільки ті 

записи, значення яких цілком збігається із шуканим. Можна провести пошук, вибра-

вши значення з початку  поля чи С какой-либо частью поля  зі списку Совпаде-

ние. Ці способи пошуку самі повільні, але і самі надійні, тому що не вимагають по-

вної відповідності шуканого значення заданому. У поле Просмотр потрібно вказати,   

з якого запису вести пошук: Вверх/вниз від поточної чи по всіх записах таблиці.  
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За замовчуванням регістр при пошуку не враховується, але якщо при пошуку потрі-

бно враховувати і спосіб написання потрібно включити опцію С учетом регистра. 

Якщо потрібно провести пошук не тільки в поточному полі, а у всій таблиці, то вар-

то виключити опцію Только в текущем поле.  

Розширити коло пошуку можна, застосувавши символи підстановки (аналогічно як 

узагалі у всіх програмах для Windows  і не тільки):  

*  -  заміняє будь-яка кількість символів; 

?   -  заміняє тільки один символ. 

Наприклад, при пошуку "за зразком"   *ова  будуть знайдені усі прізвища, що закін-

чуються на ова: Петрова, Іванова, Смирнова. 

Процес пошуку запускається натисканням кнопки Найти. При виявленні необхідно-

го об'єкта Access виділяє його, а в рядку стану з'являється повідомлення Образец 

поиска обнаружен. Натиснувши кнопку Найти далее можна знайти наступні запи-

си, що задовольняють умовам пошуку. 

При необхідності знайдені значення можна замінити на які-небудь інші.  Цей процес 

аналогічний пошуку, але викликається командою Правка/Заменить.  Ця команда 

відкриє діалогове вікно Замена дуже схоже на вікно пошуку. У поле Образец ука-

зується замінний об'єкт, а в поле Заменить - нове його значення. Програма починає 

виконувати заміну після  натискання кнопки Найти далее. Вона знаходить і маркі-

рує підлягаючий заміні об'єкт, але заміну не робить. Підтвердити заміну дозволяє 

кнопка Заменить, а скасувати її і продовжити пошук - кнопка Найти далее.  

Сферу пошуку і заміни можна обмежити за допомогою опцій С учетом регистра і 

Только поле целиком. Якщо користувач абсолютно упевнений у  необхідності за-

міни всіх шуканих об'єктів, можна скористатися кнопкою Заменить все. 

 

  У режимі Конструктора таблиці Клієнти зробити в її структурі наступні зміни: 

 додати поля Місто, Адреса, Телефон; 

 для поля Місто у властивості Значение по умолчанию задати значення: 

Дніпропетровськ. 

 для поля Знижка ввести умову на значення:  >=0 AND <=20  і задати відпові-

дне повідомлення про помилку. 

   Дані в поля Місто, Адреса, Телефон вводити в режимі таблиці.  

Відредагувати значення в поле ТипКлієнта, використовуючи список значень, ство-

рений Мастером подстановок.  

Для декількох записів використовувати значення за замовчуванням у поле Місто. 

В одній із записів спробувати внести в поле Знижка значення, більше 20. 

6.3.  Викликати вікно для зміни схеми даних. Сховати одну з таблиць, включених у 

схему даних (наприклад, таблицю ТипКлієнта). Потім відобразити всі прямі зв'яз-

ки. 
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   Змінити макет таблиці Клієнти:                         

 зафіксувати стовпці Прізвище і КодКлиента. 

 поле Місто поставити після поля По батькові; 

 сховати стовпці Адреса, Телефон;  

 залишити для стовпців тільки вертикальну сітку; 

 установити довільно колір тла для записів; 

 змінити шрифт для записів таблиці на курсив. 

   Відсортувати таблицю Клієнти по наступних ознаках: 

 зростанню в поле Прізвище; 

 убуванню в поле Дата народження; 

 убуванню в поле Знижка і зростанню у полі Прізвище. 

   Знайти в таблиці Клієнти всі записи, що задовольняють наступним  умовам: 

 клієнти, чиї прізвища починаються з визначеної букви; 

 клієнти, дні народження яких у грудні 1980 року; 

 знайти записи для клієнтів з визначеною знижкою і замінити для  них  її зна-

чення. Наприклад, знижку 10 замінити на 12.   
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СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ НА  ВИБІРКУ. 

 

ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Поняття запиту 

Основна функція БД — видавати відповіді на запити, що надходять.  

Якщо СУБД не уміє відповідати на запити, то всі її інші функції безглузді. Зрозумі-

ло, що  можна сказати і про кваліфікацію користувача, якщо він не вміє задавати пи-

тання до бази даних.  

Таблиці - це основні об'єкти Access, але основне призначення баз даних – це давати 

відповіді на запити користувачів. Запит у якомусь ступені аналогічний фільтру, то-

му що одна з основних функцій запиту - знайти і відібрати потрібні дані в базі 

даних. Однак вони дозволяють виконувати і багато інших дій.  

Запити використовуються для перегляду, аналізу і зміни даних однієї чи декі-

лькох таблиць. Наприклад, можна використовувати запит для відображення даних 

з однієї чи декількох таблиць і відсортувати їх у визначеному порядку, виконати об-

числення над групою записів.  

Запити можуть служити джерелом даних для інших об'єктів Access: форм, звітів. 

Сам запит не зберігає дані, але дозволяє вибирати дані з таблиць і виконувати над 

ними різні операції.  

ЗАПИТ - ЦЕ ЗВЕРТАННЯ ДО БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ   ПОШУКУ ЧИ ЗМІНИ 

ДАНИХ, У ВІДПОВІДНОСТІ С ЗАДАНИМИ КРИТЕРІЯМИ 

У Microsoft Access існує кілька видів запитів:  

 Запити на вибірку - Запит на вибірку є найбільше часто використовуваним 

типом запиту. Запити цього типу повертають дані з однієї чи декількох таб-

лиць і відображають їх у виді таблиці, запису в який можна обновляти (з де-

якими обмеженнями). Запити на вибірку можна також використовувати для 

угруповання записів і обчислення сум, середніх значень, підрахунку записів і 

перебування інших типів підсумкових значень. 

 Запити на зміну, що дозволяють модифікувати дані в таблицях (у тому числі 

видаляти, обновляти і додавати запису);  

 Запити на створення таблиці, що дозволяють створити нову таблицю на ос-

нові даних однієї чи декількох існуючих таблиць,  

 Запит з параметрами — це запит, що при виконанні відображає у власному 

діалоговому вікні запрошення ввести дані, наприклад, умова для повернення  

записів чи значення, що потрібно вставити в поле. Можна розробити запит, що 

виводить запрошення на введення декількох одиниць даних, наприклад, двох 

дат. Потім Access може повернути всі записи, що приходяться на інтервал ча-

су між цими датами. 
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 Запити на автопідстановку, що дозволяють автоматично заповнювати поля 

для нового запису;  

 Перехресні  запити   - це спеціальні запити підсумкового типу. Такі запити 

дозволяють побачити значення, що обчислюються, у виді перехресної таблиці, 

що нагадує електронну таблицю. Перехресний запит служить для одержання 

аналітичного зрізу інформації. 

 Запити до сервера, що дозволяють здійснювати вибірку даних із сервера (ви-

падок реалізації мережного додатка – мережної бази даних); 

Ми не будемо розглядати всі типи запитів, а познайомимося тільки з основними.  

Запит на вибірку містить умови відбору даних і повертає вибірку, що відповідає 

зазначеним умовам, без зміни даних, що повертається.  

Основна подібність між запитами на вибірку і фільтрами полягає в тім, що в тім 

і іншому випадку виробляється витяг підмножини записів з базової  таблиці чи за-

питу.  

  Створення запиту 

Для початку створення запиту треба відкрити базу даних, і,  перейшовши на  вклад-

ку Запросы  натиснути кнопку Создать. З'явиться вікно Новый Запрос для вибору 

способу побудови запиту ( мал. 1) . 

 

Мал.  Діалогове вікно Новый Запрос 

Конструктор - створює запит на основі порожнього бланка запиту. 

Простой Запрос  - створює простий запит з визначених  полів. 

Перекрестный запрос - створює запит, дані в який мають компактний формат, по-

дібний до формату зведених таблиць ("сводных таблиц" – рос.) у Excel. 

Повторяющиеся записи – створює запит, що вибирає записи, що  повторюються, з  

таблиці чи простого запиту. 

Записи без подчиненных  - створює запит, що вибирає з таблиці записи, не зв'язані 

з записами з іншої таблиці.   

При виборі  Конструктора через  діалогове вікно Добавление таблицы (мал. 2)  

додаються імена таблиць у вікно конструктора запиту 



 71 

 

Вікно Добавление таблицы 

Вікно Добавление таблицы складається з трьох вкладок, що містять переліки об'єк-

тів, пропонованих програмою для проектування запиту: Таблицы, Запросы і  Таб-

лицы и запросы.  При виборі вкладки Таблицы  необхідно  виділити потрібну нам 

таблицю  з запропонованого  списку   і за допомогою кнопки Добавить можна дода-

ти кілька таблиць. Наприклад, на мал. 2 обрана таблиця Клієнты. 

Імена таблиць повинні бути представлені у вікні Конструктора запросов (Мал.  3).  

             Рис. Вікно конструктора запитів. Приклад введення умови. 

Вікно "конструктора запроса" 

Вікно  "конструктора запроса" (мал. 3) розділено на дві частини. У верхній частині 

знаходяться вікна таблиць зі списками полів. Ім'я кожної таблиці відображається в 

рядку заголовка такого вікна. На мал.3 представлені таблиці Клієнты та Операції. 

Нижня частина є  Бланком запроса, або, як його називають,   QBE – областю 

(Query By Example – Запит за зразком). Тут указуються параметри запиту і дані, які 

потрібно відібрати, а також визначається спосіб їхнього відображення на екрані.  

(Для переміщення з верхньої панелі вікна в нижню і назад  використовується клаві-

ша  F6). 

Включення  полів у запит. 
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У запит не слід включати всі поля обраних таблиць. Додати потрібні поля в бланк 

запиту можна шляхом перетаскування їхніх імен зі списку, що знаходиться у верх-

ній частині вікна конструктора в рядок бланка Поле. Ще один спосіб – подвійний 

щиглик по імені поля. 

Наприклад, на мЯяал. 3  у бланк запиту включені поля Прізвище, Дата операції, 

Код Операції, Сума операції з таблиць Клієнт та Операції. 

Примітка: Якщо був установлений прапорець  Имена таблиц  з меню Вид, то в 

другому рядку бланка QBE вийде на екран ім'я таблиці,  з якої обране поле (див. 

мал. 3). У рядку Вывод на экран  прапорцем позначаються  ті поля, що повинні бу-

ти виведені на екран. 

У загальному випадку поля, що вводяться в наборі записів запиту, успадковують 

властивості, задані для відповідних полів таблиці. 

Можна визначити інші значення властивостей, виконавши команду Свойства з ме-

ню Вид: Описание (текст, що містить опис об'єкта), Формат поля (представлення 

даних на екрані), Число десятичных знаков (для числових даних, Маска ввода, 

Подпись (заголовок стовпця). 

ВИДАЛИТИ ПОЛЕ З БЛАНКА ЗАПИТУ можна клавішею Delete чи через  меню 

Правка командою Удалить . Щоб видалити таблицю, варто маркірувати її у верх-

ній частині вікна конструктора запиту, виконавши щиглик по імені, і натиснути 

DELETE в меню Правка чи  командою Удалить. 

Установка критеріїв відбору записів. 

При створенні запиту можна задати  критерії, унаслідок чого по запиту  буде 

здійснений відбір тільки потрібних записів. 

Щоб знайти записи з  конкретним  значенням поля, потрібно ввести це значення в 

дане поле  в рядку бланка QBE Условие отбора  

(див. мал. 3). 

Критерії, встановлювані в QBE – області,  

повинні бути  укладені  в лапки. 

Якщо ACCESS ідентифікує введені символи як критерії відбору, то укладає їх у ла-

пки автоматично, а якщо ні, те повідомляє про синтаксичну помилку. 

Наприклад, як показано на мал. 3, побудований запит, по якому  з даних по сумі 

операції будуть обрані прізвища клієнтів, дати і тип операцій, сума яких  повинна 

бути більше заданого значення 30000.  

Види критеріїв. 

Для створення запиту  з декількома критеріями користаються різними операторами. 

 

Логічна  операція   OR (ИЛИ – рос. ) . 

Можна задати кілька умов відбору, з'єднаних логічним оператором  OR, для якогось 

поля одним із двох способів: 
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1) можна увести всі умови в один осередок рядка Условие отбора, з'єднавши 

їх логічним  оператором OR. У цьому випадку будуть обрані дані, яки задово-

льняют хоча б одній з умов. 

Наприклад, умова:                   4 OR 5 

відповідає тому, що будуть обрані значення : 4 або 5.  

2) увести другу умову в окремий осередок   рядка. І якщо використовується 

кілька   рядків, щоб запис був обраний, досить виконання умов хоча б  в одно-

му з   рядків,  як, наприклад,  показане на мал. 4. 

  

Мал. 4. Приклад запису умови з викорис-

танням  оператора  OR. 

При такому записі умови також будуть обрані клієнти для яких установлена знижка 

10 чи 12 відсотків.  

 Логічна операція AND ( И – рос.) 

Логічна операція AND   використовується в тому випадку, коли повинні бути вико-

нані одночасно обоє умови і тільки в цьому випадку запис буде обрана. 

Наприклад, записавши умову 

                 >5 AND <15 

будуть обрані тільки ті клієнти, для яких знижки знаходяться в інтервалі (5;15). 

Щоб об'єднати кілька умов відбору оператором  AND , необхідно привести їх в од-

ному рядку. 

Наприклад, на Мал. 5 показано, як  можна задати умову для вибору прізвищ клієн-

тів, що проживають у місті Дніпропетровську, що мають знижку тільки 10%. 

 

Мал. Приклад запису умови з використанням оператора AND. 
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Виключити групу даних зі складу  записів, що аналізуються запитом,   дозволяє на-

ступний критерій  

                < > 10                (не дорівнює) 

У цьому випадку можна не використовувати лапки. 

Оператори AND та OR застосовуються як окремо, так і в комбінації. Необхідно па-

м'ятати, що умови зв'язані оператором AND виконуються раніш умов, об'єднаних 

оператором   OR.  

 

Оператор Between  

Оператор Between  ( між) дозволяє задати діапазон значень, наприклад: 

               between 10 and 20 

Оператор In  

дозволяє задавати список значень для порівняння. Наприклад: 

               In (―перший‖,‖другий‖,‖третій‖) 

Оператор Like 

Оператор Like корисний для пошуку зразків у текстових полях, причому можна ви-

користовувати шаблони: 

* — позначає будь-яку кількість ( включаючи нульову) символів; 

?  — будь-який одиночний символ; 

# — указує що в даній позиції повинна бути цифра. 

Наприклад:  для вибору прізвища, що починається з букви П и с закінченням на 

―ов‖ можна записати       

                   like П*ов 

   Оператори для дати і часу. 

Можна ввести дату і час,  при цьому значення, що задають дату, повинні бути укла-

дені між символами #.  Наприклад:    

       #10 травня 1998#  

        >#31.12.96# 

У Access використовується ряд інших функцій,  що допоможуть задати умови від-

бору для дати і часу, наприклад: 

 Day(дата)  – повертає значення дня місяця в діапазоні від 1 до 31 

 Month(дата)  – повертає значення місяця року в діапазоні від 1 до 12 

 Year(дата)  – повертає значення року в діапазоні від 100 до 9999 

5.4. Сортування даних у запиті. 
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Дані можна упорядкувати  по  зростанню чи по убуванню. Для упорядкування відіб-

раних записів доцільно скористатися можливостями сортування самого запиту в ря-

дку Сортировка вікна конструктора запиту (див. мал. 5) . 

  Поля що обчислюються . 

Можна  

 задати обчислення над будь-якими полями таблиці 

 зробити значення, що обчислюється, новим полем у запиті. 

Для цього в рядку Поле  бланка QBE уводиться формула для обчислення, причому 

імена полів беруть у  квадратні дужки. 

Наприклад:                            =[Сума]/5,05 

У вираженнях можна використовувати наступні оператори: 

 арифметичні:    *    множення;  +    додавання;    -   віднімання;   /     ділення;   

^    зведення в ступінь; 

 з'єднання частин тексту за допомогою знака & , наприклад: 

=[Прізвище]&―  ―&[Ім'я] 

 (Пробіл у лапках уставлений для того, щоб текст не був злітним) 

 

ПРІМІТКА. При створенні виражень для полів, що обчислюються, можна   викори-

стовувати  ПОСТРОИТЕЛЬ  ВЫРАЖЕНИЙ. Для цього потрібно клацнути по по-

рожньому полю в бланку QBE, а потім по кнопці Построить -   на панелі ін-

струментів  , при цьому відкриється вікно ПОСТРОИТЕЛЬ ВЫРАЖЕНИЙ  (мал. 

6 ).  

Вікно Построителя выражений. 
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У верхній частині вікна розташована порожня область уведення, у якій створюється 

вираження. Можна самим увести вираження, але простіше використовувати різні 

кнопки, розташовані під областю введення. 

Для початку  потрібно клацнути двічі в лівому списку по папці Таблицы, і вибрати 

саму таблицю, а потім  вибрати необхідне  поле і  клацнути по кнопці  Вставить.  

Усі імена об'єктів, з яких будується вираження для обчислення, укладені в квадратні 

дужки, причому перед ім'ям поля може стояти  знак ( ! ) поділяючий його й  ім'я 

таблиці. 

Помилку при складанні вираження можна скасувати, клацнувши по кнопці Отмена. 

У результаті зроблених дій вийде вираження, наприклад як показане на малюнку  6 

задане вираження для поля, що обчислює суму операцій у доларах. 

Якщо клацнути по кнопці ОК , то отриманий результат буде перенесений у бланк 

QBE. 

 

ГРУПОВІ ОПЕРАЦІЇ У ЗАПИТАХ (ПІДСУМКОВІ ЗАПИТИ). 

У запитах, створених у режимі Конструктора ( як і у запиті, створеним у з допомо-

гою Майстра)  можна виконувати групову обробку даних. Підсумкові запити значно 

відрізняються від звичайних. У них поля поділяються на два типи:  

 поля, по яких здійснюється угруповання  даних ; 

 поля, для яких проводяться обчислення. 

Для складання підсумкового запиту, знаходячись у режимі конструктора, необхідно 

натиснути кнопку   - Груповые операции на панелі  інструментів чи скористати-

ся командою Груповые операции з меню Вид. У результаті чого в бланку запиту 

з'явиться рядок Груповая операция. Якщо  для відповідного поля зі списку вибрати 

функцію Группировка (Мал. 7), те при виконанні запиту групуються за значеннями 

в цьому полі , але обробка (підсумок) не виконується. 

Угруповання в підсумковому запиті виконується тільки по одному полю. У всіх ін-

ших полях уводяться підсумкові функції. 

  

Мал.   Рядок Групповая операция в бланку QBE. 
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Access надає ряд функцій, що забезпечують виконання групових операцій. Можна 

задати потрібну функцію, набравши на клавіатурі її ім'я в рядку  Групповая опера-

ция вибравши  її зі списку, що розкривається. Основні  групові функції, якими мож-

на скористатися: 

 SUМ - обчислює суму всіх значень заданого поля (для числових чи грошо-

вих полів), відібраних запитом; 

 AVG - обчислює середнє значення в тих записах визначеного поля, що віді-

брані запитом ( для числових чи грошових полів); 

 MIN - вибирає мінімальне значення в записах визначеного поля, відібраних 

запитом; 

 MAX - вибирає максимальне значення в записах визначеного поля, відібра-

них запитом; 

 COUNT - обчислює кількість записів, відібраних запитом у визначеному 

полі, у  яких значення даного поля відмінні від нуля; 

 FIRST - визначає перше значення в зазначеному полі записів ; 

 LAST - визначає останнє значення в зазначеному полі записів. 

 

5.7. Виконання запиту. 

Готовий запит виконується після щиглика по кнопці   панелі інструментів у ре-

жимі Конструктора запросов  чи при активізації команди Запуск із меню Запрос.  

5.8.  Запити до декількох таблиць. 

Запити можна створювати для відбору даних як з однієї, так і з декількох таблиць. 

Запити до декількох таблиць виконуються аналогічно запитам до одно-табличних 

БД  із тією лише різницею, що у вікно конструктора запиту додаються всі таблиці, 

дані яких потрібні в запиті.  При цьому необхідно враховувати наявність зв'язків між 

таблицями.  

 

СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЗАПИТІВ - ДІЙ  

 

ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Поняття запитів-дій 

Для швидкої зміни, вставки, створення чи видалення наборів даних з бази да-

них використовуються керуючі запити чи запроси-дії. Створення запитів-дій 

аналогічно створенню запитів-вибірок. Відмінність лише в тім, що в режимі 

конструктора запитів необхідно вказати тип дій над обраними записами.  

Існує усього чотири типи запитів-дій: створення таблиці, відновлення, вида-

лення, додавання: 

 Створення таблиці. Цей запит дозволяє зберегти набір даних, що вийш-

ли у відповідь на запит, у виді таблиці.  
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 Відновлення. Використовується для того, щоб обновити значення деяких 

полів для всіх записів, що вийшли у відповідь на запит. 

 Видалення. Використовується для видалення всіх записів, що вийшли у 

відповідь на запит. 

 Додавання. Використовується для додавання даних у наявну таблицю. 

ACCESS відзначає запити-дії спеціальними значками  (Мал.8). 

  

Мал.  Меню для вибору типу запиту-дії. 

Особливості роботи з запитами-діями 

Для того щоб убезпечити себе від яких-небудь випадків, необхідно перед вико-

нанням запиту-дії створити резервну копію використовуваної таблиці. Для 

створення резервної копії таблиці необхідно перейти у вікно бази даних, вибрати 

таблицю, у якій відбудуться зміни, а потім скористатися командою Прав-

ка/Копировать. Потім виконати команду Правка/Вставить, і в діалоговому вікні 

вказати ім'я для копії таблиці. Створення запитів на відновлення, додавання і вида-

лення неможливо без руйнування цілісності даних, тому виконувати вправи краще 

на створеній копії таблиці. 

Новий запит бажано створити спочатку як запит на вибірку. Так ви зможете пе-

ревірити правильність відбору записів. 

Перш ніж клацнути по кнопці Запуск, переглянете результат у режимі таблиці, ско-

риставшись кнопкою Вид. 

Швидке переключення між режимами Конструктора і Выполнение звичайно здій-

снюється за допомогою однойменних піктограм, розташованих на панелі інструмен-

тів. 

   Запити на створення таблиці 

Для збереження результатів вибірки в реально існуючій таблиці використовуються 

Запити на створення таблиці. Це прискорює доступ до даних, отриманим по запиті. 

Збереження у виді окремої таблиці корисно й у тому випадку, якщо які-небудь дані 

потрібно зберігати протягом тривалого часу. 

Наприклад, зведену інформацію з років необхідно зберігати протягом 5 років. Для 

цього створюється підсумковий запит і результат його виконання зберігається у виді 

окремої таблиці. Для цього в режимі Конструктора запросов потрібно вибрати ко-

манду Запрос/Создание таблицы. 

Кнопка "Тип запроса" 
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Access виведе на екран діалогове вікно «Создание таблицы», де потрібно вказати 

ім'я таблиці, у якій будуть збережені результати вибірки (мал. 9). 

 

Мал.   Вид вікна запиту  на створення таблиці 

   Запити на відновлення всіх записів 

Цей тип запитів-дій призначений для зміни значень деяких полів для 

всіх обраних записів.  

Після входу в режим Конструктора запросов  потрібно вибрати команду За-

прос/Обновление. Після цього в бланку запиту з'явиться рядок Обновление. Цей 

рядок використовується для того, щоб  задати  нові значення для обраних записів 

(Мал. 10). 

  

Мал.   Вид вікна запиту на відновлення записів 

Обновляти  значення можна не тільки в полях критеріїв, а в будь-якім 

полі таблиці. Також для обраних записів можна створювати що обчис-

люються поля.  

5.4  Запит на видалення записів 

Цей вид запитів служить для видалення групи записів бази даних, що задовольняють 

визначеним умовам. Звичайний запит можна перетворити в Запит на видалення з 

допомогою команди Запрос/Удаление в режимі Конструктора Запросов. При цьо-

му в бланку запиту з'явиться рядок Удаление, де можна ввести умову для видалення 

записів (мал.. 4). 
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*  

Мал. 11.  Вид вікна запиту на видалення за-

писів 

У режимі Конструктора запросов необхідно вказати таблицю, у якій будуть про-

водитися видалення. Потім визначити критерії й обов'язково переглянути резуль-

тати виконання запиту на вибірку.  

 Якщо в результаті запиту присутні тільки підлягаючому видаленню записи, варто 

перетворити його в запит на видалення. 

Видалення записів може привести до непередбачених результатів, у тому числі і 

до порушення цілісності бази даних, по наступним причинах: 

 Таблиця є частиною відносини "один-ко-многим" 

 Як умова забезпечення цілісності даних використана опція Каскадное удале-

ние связанных полей. 

 Наприклад, ви вирішили виключити деяких клієнтів і видалити відповідні за-

писи з таблиці Клієнты. При цьому існує також таблиця Операции, що зв'я-

зана з таблицею Клієнти, відношенням один – ко многим. Якщо для забезпе-

чення цілісності даних обрана опція Каскадное удаление связанных полей,  

у результаті видалення записів про клієнтів будуть вилучені записи про їхні 

операції, тобто інформація про угоди!  

 Якщо встановлена опція Каскадное удаление связанных полей і ви намагає-

теся видалити записи в режимі перегляду таблиці, то одержите попередження 

про можливе видалення даних в інших таблицях. А при використанні запитів 

на видалення ви не побачите попередження. MS Access видасть тільки інфор-

мацію про кількість записів, що видаляються, але нічого не скаже про каскад-

не видалення. 



 81 

   Запит на додавання записів 

За допомогою запиту на додавання записів можна скопіювати обрані записи і поміс-

тити їх в іншу таблицю. Виконання запиту на додавання записів можна почати (та-

кож як і в інших запитах-діях) із запуску запиту-вибірки – для того, щоб перекона-

тися, що ви копіюєте необхідні  записи. У вікні діалогу, що  відкривається, потрібно 

в поле Ім'я таблиці ім'я таблиці, до якої потрібно приєднати дані з результуючого 

набору записів запиту. Закриття діалогового вікна кнопкою ОК приводить до того, 

що Access додає в бланк запиту рядок Добавление (малюнок 5). 

 

  Вид вікна запиту на додавання записів 

У  рядок  Автоматическое добавление (чи вручну ) вставляються імена тих полів 

цільової таблиці, що збігаються з іменами полів запиту.  

Далі треба виконати запит. Для цього виконайте команду Запрос / Выполнить кла-

цніть по кнопці Выполнить на панелі інструментів. У спеціальному діалоговому ві-

кні Access укаже скількох записів  буде додано до цільової таблиці, і зажадає підт-

вердити виконання цієї операції.  

Однак при переключенні на запит-вибірку і назад Access не зберігає відповідності 

імен полів. Так що якщо перед запуском відповідного запиту на додавання записів 

ви хочете виконати запит-вибірку, приходиться заново задавати відповідності імен 

двох таблиць. 

Примітка. Додані помилково запису легко знаходяться і віддаляються. Проте, мож-

на заощадити час, якщо зробити резервну копію таблиці, у якій буде здійснюватися 

додавання записів. 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ НА КОМП'ЮТЕРІ. 

При роботі з запитами -  діями можна використовувати створені в попередніх лабо-

рроботах таблиці (Клієнти, Операції). 

ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ЗАПИТІВ-ДІЙ НЕ ЗАБУДЬТЕ СТВОРИТИ РЕЗЕРВ-

НУ КОПІЮ ТАБЛИЦІ, ЩОБ НЕ ЗАШКОДИТИ ДАНІ У ВИХІДНІЙ ТАБЛИ-

ЦІ. ЗАПРОСИ НА ВИДАЛЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ЗАПИСІВ РОБІТЬ ТІЛЬ-

КИ В НІЙ! 

Запит на створення таблиці 
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1. Зробіть запит на вибірку до таблиці  Клієнти, вибравши тих, хто є постійним клі-

єнтом. Виконайте запит і переглядіть результат.  

2. Перейдіть у режим Конструктора для цього запиту і перетворіть його в Запит для 

збереження результатів у виді окремої таблиці з ім'ям Постійні клієнти. Для цього 

потрібно в режимі Конструктора запросов увести команду Запрос/Создание таб-

лицы. 

3. Відкрийте будь-який підсумковий запит (створений у попередніх роботах) у ре-

жимі Конструктора і також перетворіть його в запит зі збереженням даних в окре-

мій таблиці. 

Запит на відновлення записів 

1.  Виберіть у копії таблиці Клієнти усіх, хто проживає у визначеному місті, напри-

клад, Дніпропетровську. Зробивши запит, перевірте правильність відбору записів. 

2.  Перейдіть у режим Конструктора для цього запиту. і перетворіть його в запит на 

відновлення даних. У рядку Відновлення  задайте нове значення для поля Город 

(наприклад, перепишіть його з заголовної букви чи  введіть скорочену назву міста і 

т.п.). 

Для перегляду результатів виконання запиту на відновлення записів перейдіть у ре-

жим перегляду таблиці Клієнти. 

Запит на видалення записів 

Створіть запит до копії таблиці Операції, у якій будуть вилучені усі записи про клі-

єнтів визначеного типу (наприклад "випадкові"), операції з якими відбувалися торік. 
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