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В С Т У П 

Запропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до робочої 

програми дисципліни «Інформаційні технології та системи», що викладається 

студентам Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу 

напряму підготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія, Технологія 

харчування освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр Харківського 

державного університету харчування та торгівлі. 

Конкурентоспроможність українських підприємств харчування може бути 

підвищена тільки на основі прискорення інноваційних процесів. Ці процеси 

повинні забезпечити рентабельне використання нововведень у вигляді нових 

інформаційних технологій, видів продукції й послуг, організаційно-технічних і 

соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, 

адміністративного або іншого характеру. 

Підприємства харчування покладають великі надії на автоматизацію своєї 

основної діяльності. Необхідність автоматизації робочого процесу виникає, в 

першу чергу, у тих підприємств, які мають достатньо солідні обороти і обсяги 

продажів. Таким компаніям потрібна оперативність і керованість, а вони, 

навпаки, стикаються зі зростанням різного роду рутинної діяльності. Потрібно, 

наскільки можливо, позбавити співробітників від неї і більш ефективно їх 

використовувати. 

Керівництву підприємства для прийняття стратегічно важливих рішень 

необхідно знати постійно у конкретному цифровому виразі стан справ. А для 

великого і середнього підприємства найбільш точну інформацію можна 

одержати тільки за допомогою автоматизованих систем. 

Ефективне використання інформаційних технологій можливе лише за 

умови відповідної кваліфікації та комп’ютерної грамотності користувачів, якої 

досягають вивченням дисципліни «Інформатика та комп’ютерні технології». 

Дисципліна базується на потребах кваліфікаційної характеристики фахівця 

інженерного профілю. 

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних 

технологій для розв'язання професійних завдань. 

Унаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати такі теоретичні 

запитання: 

 сучасний стан і напрямки розвитку інформаційних технологій та систем; 

 основи організації баз даних та використання систем управління базами 

даних (СУБД); 

 проектування БД; 

 функціональні можливості СУБД Microsoft Access; 

 створення реляційні БД засобами СУБД MS Access; 

 організація супроводження БД ; 

 методика інтегрованої обробки даних у середовищі Microsoft Access; 



 

 6 

 методика створення та супроводження баз даних (БД) технологічного 

напрямку у середовищі Microsoft Access; 

 методика проведення розрахунків та побудова діаграм засобами 

Microsoft Access.  

У процесі набуття практичних навичок студенти повинні вміти: 

 застосовувати інформаційні технології та системи для розв’язання 

фахових завдань; 

 створювати структуру БД; 

 організовувати супроводження реляційних БД засобами СУБД MS 

Access; 

 створювати БД технологічного напрямку засобами Microsoft Access; 

 супроводжувати БД технологічного напрямку у середовищі Microsoft 

Access; 

 обробляти технологічні дані, які подаються у вигляді записів. 

Дисципліна передбачає набуття теоретичних знань на лекційних заняттях, 

де викладаються основи роботи користувачів з сучасними інформаційними 

технологіями, у програмному середовищі Microsoft Access тощо.  

Матеріал лекцій забезпечує єдину методичну базу вивчення інформаційних 

технологій та систем. Microsoft Access можє бути використано під час 

підготовки курсових робіт, дипломних проектів, оброблення результатів 

експериментів, для самостійних досліджень. 

Виконання лабораторного практикуму є необхідною складовою частиною 

вивчення дисципліни «Інформаційні технології та системи». Лабораторні 

заняття для студентів орієнтовано на здобуття під керівництвом викладача 

навичок практичної роботи з БД у середовищі Microsoft Access. 

Окремо слід звернути увагу на контрольні запитання, наведені наприкінці 

кожного розділу. Питання сформовані й сформульовані таким чином, що, 

відшукуючи правильні відповіді, студент обов’язково розгляне аспект, що 

вивчається, з різних сторін, освоюючи при цьому нюанси практичної роботи 

користувача персонального комп’ютера. Такий підхід забезпечує глибину 

вивчення матеріалу й вимагає систематичної самостійної роботи того, кого 

навчають, оскільки закріплення теоретичних та практичних знань відбувається 

під час самостійної роботи. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ. 

СУБД MS ACCESS. РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ ТА ЗАПИТАМИ 

 

Тема 1.1. Основні поняття інформаційних технологій та систем 

 

В умовах ринкової економіки підприємство потребує вирішення завдань 

управління на якісно вищому рівні. Необхідність оперативного реагування на 

кон’юнктуру ринку і швидкомінливу  економічну ситуацію вимагає перебудови 

внутрішньої мікроекономіки підприємства, постановки управлінського обліку 

та оптимізації процесів управління. 

Вимоги ринку, які постійно змінюються, величезні потоки інформації 

науково-технічного, технологічного та маркетингового характеру вимагають 

від персоналу підприємства, який відповідає за стратегію і тактику розвитку 

підприємства, швидкості і точності прийнятих рішень, спрямованих на 

отримання максимального прибутку при мінімальних витратах. 

У сучасних умовах виробництво не може існувати і розвиватися без 

високоефективної системи управління, що базується на автоматизованій 

інформаційній технології. Автоматизована інформаційна технологія тісно 

пов'язана з інформаційною системою, яка є для неї основним середовищем. 

Визначимо термін «інформаційна система». Система (грец. systema – ціле, 

складене з частин; з'єднання) – безліч елементів, що знаходяться у відносинах і 

зв'язках один з одним, яке утворює певну цілісність, єдність в інтересах 

досягнення поставлених цілей. 

Інформаційна система – це сукупність, що складається з одного або 

декількох комп'ютерів, відповідних засобів програмування, операторів, 

фізичних процесів, засобів телекомунікацій та інших, що утворюють автономне 

ціле, здатне здійснювати обробку або передачу даних. Тобто інформаційна 

система – це взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, 

використовуваних для зберігання, обробки та видачі інформації в інтересах 

досягнення поставленої мети. 

Інформаційна технологія є процесом, що складається з чітко 

регламентованих правил виконання операцій, дій, етапів різного ступеня 

складності над даними, що зберігаються в комп'ютерах. Основна мета 

інформаційної технології зводиться до отримання необхідної для користувача 

інформації в результаті цілеспрямованих дій з переробки первинної інформації. 

Інформаційна система є середовищем, складовими елементами якої є: 

апаратні засоби обчислювальної техніки, апаратні засоби телекомунікацій 

(зв'язку), програмні засоби, інформаційні бази даних і обслуговуючий персонал. 

Основна мета інформаційної системи полягає в організації обробки, зберігання 

та передачі інформації. Інформаційні системи, в яких уявлення, зберігання і 

обробка інформації здійснюється за допомогою обчислювальної техніки, 

називаються автоматизованими інформаційними системами або АІС. 
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У контексті обробки інформації важливе значення має поняття даних. Дані 

відрізняються від інформації конкретною формою уявлення і є деякою її 

підмножиною, яка визначається цілями і завданнями збору та обробки 

інформації. Дані характеризуються певною формою подання та структурою, яка 

визначається структурою предметної області, інформацію про які містять дані. 

Дані можуть бути представлені в структурованій формі (анкети, таблиці, 

графічні дані у вигляді діаграм) і неструктурованою формі (зв'язний текст – 

документи на природній мові, графічні дані та ін.). 

Відповідно до вищесказаного, можна дати таке визначення: інформаційна 

система – це організаційно-впорядкована сукупність документів (масивів 

документів) та інформаційних технологій, у тому числі і з використанням 

засобів обчислювальної техніки і зв'язку, що реалізують інформаційні процеси. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Вивчити такі питання: 

- «Проблеми інформатизації суспільства й управління»; 

- «Основні напрями застосування та розвитку інформаційних систем»; 

- «Макро- і мікроінформація»; 

- «Теорія й методи розробки та проектування інформаційних систем і 

технологій».  

Скористатися навчальною літературою: [2]; [3]. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке інформація і в якому вигляді вона подається? 

2. Чим характеризується поняття даних? 

3. Поясніть термін «інформаційна система».  

4. Що таке інформаційна технологія?  Які перспективи її розвитку? 

5. На чому базуються високоефективні системи управління? 

6. Що є основним середовищем для автоматизованій інформаційній 

технології? 

 

Тема 1.2. Основи побудови бази даних. Системи управління базами 

даних 

 

База даних – це організована структура, що призначена для збереження 

інформації. У базі даних потрібну інформацію легко знайти і використовувати. 

Прикладом дуже простої бази даних може служити телефонний довідник.  

Розрізняють два рівні абстракції подання даних у вигляді інформаційної та 

фізичної моделей. Користувач мало звертає увагу на організацію фізичного 

зберігання інформації – його цікавить логічне подання даних. Інформаційна 

модель повинна відображати предметну галузь в зрозумілих і звичних для 

користувача термінах. Змістовно база даних містить структуровану певним 
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чином інформацію про факти, події, об’єкти та їх властивості і зв’язки між 

ними. 

Підхід до збереження та обробки даних за допомогою бази даних має 

наступні переваги: 

 можливість виключення надмірності збережених даних; 

 однократне введення даних і багатократне їхнє використання;  

 цілісність, актуальність, достовірність і несуперечливість збереженої 

інформації; 

 адаптація інформаційно-логічної моделі до змін предметної галузі; 

 видача інформації у формі, обумовленої користувачем;  

 задоволення інформаційних потреб користувачів різних типів (керівник, 

виконавець, оператор та ін.); 

 санкціонований доступ до даних і т.д.  

З поняттям бази даних тісно зв’язане поняття системи управління базами 

даних. Це – комплекс програмних засобів, призначених для створення 

структури нової бази даних, наповнення її, редагування і візуалізації. Під 

візуалізацією інформації розуміють вибірку (добір) даних за критерієм, їх 

упорядкування, оформлення і роздруківку (або передачу по каналах зв’язку).  

Теорія реляційних (від англ. relation – відношення, зв’язок) баз даних – це 

складна математична дисципліна, основи якої розробив у 70-х роках минулого 

століття доктор Едгар Кодд (ЗША), що був стипендіатом IBM. Едгар Кодд, 

математик по освіті, запропонував використовувати для обробки даних апарат 

теорії множин (об’єднання, перетинання, віднімання, декартово множення). Він 

показав, що будь-яке подання даних зводиться до сукупності двомірних 

таблиць особливого виду, відомого в математиці як відношення.  

Комп’ютерні обчислення коштували сотні доларів у хвилину, так що 

великі людські зусилля затрачалися на те, щоб зробити програми максимально 

ефективними перед тим, як запустити їх на виконання. Перші бази даних 

використовували або жорстку ієрархічну структуру, або складний план 

навігації по покажчиках на фізичне розміщення даних на магнітних стрічках. 

Великі групи програмістів були потрібні, щоб сформулювати запит для пошуку 

потрібної інформації. Хоча такі бази даних могли бути ефективними в 

опрацюванні специфічних даних і запитів, розроблених для них, вони були 

абсолютно негнучкими. Нові види запитів вимагали складного 

перепрограмування, а додавання нових типів даних тягло за собою повне 

перепроектування самої бази даних. 

У своїй епохальній статті «Реляційна модель даних для великих банків 

даних, що спільно використовуються» Е. Кодд запропонував заміну ієрархічної 

або навігаційної структури простими таблицями, що містять рядки і стовпці. 

Основна ідея полягала в тому, що відношення між елементами даних повинні 

базуватися на значеннях елементів, а не на зв’язках або вкладеннях, що 

задаються окремо. Ця ідея колосально спростила створення запитів і 
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забезпечила небачену гнучкість для використання існуючих наборів даних 

новими способами. Е. Кодд вірив, що користувачі комп’ютерів могтимуть 

працювати на рівні, більш наближеному до природної мови, і не будуть 

відриватися на подробиці того, де і як дані зберігаються, і він виявився правий.  

Основна ідея реляційного підходу перебуває в тому, щоб подати довільну 

структуру даних у вигляді простої двомірної таблиці – інакше цей процес 

називається нормалізацією структури. 

Нормалізація – це вилучення надлишкових даних з кожної таблиці бази 

даних. Процес нормалізації переслідує подвійну мету: видалити надлишкові 

копії даних i забезпечити максимальну гнучкість, як в структурах таблиць, так i 

в її інтерфейсних програмах на випадок можливих майбутніх змін баз даних. 

Найчастіше зустрічаються п’ять форм нормалізації, що означає п’ять різних 

установок реляційного критерію нормалізації баз даних.  

1. Перша нормальна форма: кожне з полів заданої таблиці повинно бути 

неподільним по змісту використання і не містити повторюваних груп. Поле 

вважається неподільним, якщо воно містить тільки один елемент даних. 

2. Друга нормальна форма: задана таблиця задовольняє вимогам першої 

нормальної форми і, крім того, всі неключові поля таблиці повністю залежать 

від первинного ключа таблиці і від кожного поля в первинному ключі. 

3. Третя нормальна форма: таблиця задовольняє вимогам другої 

нормальної форми і, крім того, всі неключові поля повністю залежать від 

первинного ключа таблиці і не залежать один від одного. 

4. Четверта нормальна форма: таблиця задовольняє вимогам третьої 

нормальній формі і, крім того, забороняється зберігати незалежні елементи в 

одній і тій же таблиці, коли між цими елементами існує зв’язок (зв’язки) багато 

до багатьох. 

5. П’ята нормальна форма: таблиця задовольняє вимогам четвертої 

нормальної форми та існує можливість модернізації даних таблиці. 

Передбачається, що при розробці баз даних і особливо при проведенні 

нормалізації таблиць потрібно звертати велику увагу на те, щоб випадково не 

проігнорувати суттєву характеристику або параметри об’єкта. 

Нормалізація збільшує число відношень в базах даних і тим самим час 

обробки. Але за рахунок коректності і усунення дублювання відбувається 

прискорення виконання доступу до даних. 

Кожна база даних містить інформацію про визначені об’єкти. Сукупність 

таких об’єктів називається предметною галуззю бази даних (це можуть бути, 

наприклад, дані про клієнтів, відомості про продукцію, що випускається і т.п.). 

Інформація про об’єкти предметної галузі подана в різних і, як правило, 

табличних документах (картки обліку кадрів, картки складського обліку, 

накладні й ін.).  

Для створення комп’ютерної бази даних необхідний формалізований опис 

цих документів (назви документів, колонки, із яких вони перебувають) і 
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логічних зв’язків між ними. Для табличних документів подібну схему 

називають реляційною моделлю даних, а самі відношення – реляційними. У MS 

Access графічне зображення реляційної моделі прийнято називати схемою 

даних.  

Перелічимо основні властивості реляційних баз даних: 

1. У реляційних базах даних будь-які сукупності даних представляються у 

вигляді двомірних таблиць. 

2. Будь-яка таблиця складається з фіксованого числа стовпців і перемінної 

кількості рядків. Опис стовпців (полів), що складає розроблювач, називається 

макетом таблиці. 

3. Кожен стовпець (поле) представляє конкретне дане, у ньому міститься 

однорідна інформація про всі об’єкти таблиці (наприклад, тільки ціна 

виробу). Дані кожного поля можуть бути тільки одного з типів – рядок 

символів (текст), число, дата та ін. Для кожного поля розроблювач повинен 

визначити: 

- унікальне ім’я поля; не допускається об’єднання комірок у «шапці» 

таблиці; 

- тип поля (тип даних); 

- додаткові характеристики (довжину, формат); 

- усі дані в стовпці (полі) однорідні за змістом і за формою 

представлення; 

- у таблиці не повинно бути однакових рядків (записів), тобто 

значення хоча б одного поля повинні бути унікальними;  

- дублювання інформації в таблиці повинно бути зведене до мінімуму; 

- порядок проходження полів і записів у таблиці не важливий (усе 

визначається лише логічними зв’язками між полями).  

Кількість полів, їх імена і типи можна змінювати, тобто робити 

реорганізацію макета таблиці.  

4. Кожний рядок таблиці – запис. У кожному записі містяться логічно 

зв’язані різнорідні дані по одному об’єкту бази даних. Наприклад, запис про 

конкретний товар на складі може містити код товару та його залишок на 

сучасний момент, запис про певного працівника підприємства – табельний 

номер, ПІБ працівника, домашню адресу, телефон та ін. Система нумерує 

записи один до одного: 1, 2…,n, де n – загальне число записів (рядків) у 

таблиці на даний момент. Записів може бути від 0 до ∞. 

5. Кожне поле може входити в декілька таблиць. 

У вигляді реляційної таблиці можна представити, наприклад, відомості про 

клієнтів, які купують продукцію певного підприємства (табл. 1.2.1).  

Бази даних електронного процесору MS Excel являють собою скоріше 

звичайні списки. Реальні реляційні бази даних містять багато зв’язаних між 

собою таблиць і можуть оброблятися тільки засобами системи управління 

базами даних. Подання бази даних декількома таблицями насамперед зводить 

до мінімуму дублювання інформації, спрощує технологію її обробки. Стає 
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технічно простіше реалізувати санкціонований доступ користувачів до закритої 

інформації. 

 

Таблиця 1.2.1 – Реляційна таблиця «Відомості про клієнтів» 
 

Код 

клієнта  

Найменування 

клієнта 

Адреса Телефон 

18  Слобода м. Харків, вул. 23 Серпня, 34А 715-50-56 

4  Пушка м. Харків, вул. Пушкінська, 31 54-67-29 

22  Континент м. Харків, вул. Тринклера, 2 45-67-89 

10  Метрополь м. Харків, вул. Сумська, 50 14-09-00 

6  Норма м. Харків, пр. Леніна, 11 17-56-93 

31  Флоренція м. Харків, пл. 1 Травня, 2 19-42-49 

 

Якби інформація зберігалася в одній таблиці, то дані полів Найменування 

клієнта, Адреса і Телефон потрібно було б вводити (а при необхідності 

вилучати і змінювати) багаторазово (рис. 1.2.1). 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

Вивчити такі питання: 

- «Рівні абстракції подання даних у вигляді інформаційної та фізичної 

моделей». Скористатися навчальною літературою: [2]; [3]; 

- «Предметна галузь бази даних». Скористатися навчальною літературою: 

[2]; [3]; 

- «основні властивості реляційних баз даних Засоби зв'язку і комп'ютерні 

телекомунікаційні системи». Скористатися навчальною літературою: [2]; [3]. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Дайте визначення поняттю «база даних». 

2. Які переваги має збереження та обробка даних за допомогою бази 

даних? 

3. Що являє собою система управління базами даних? 

4. Пояснить поняття «реляційна база даних». 

5. Перелічить відомі вам властивості реляційних баз даних. 

6. Що таке «нормалізація»? 

7. Назвіть основні властивості реляційних баз даних 
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Тема 1.3. Система управління базами даних MS Access. Створення 

структури бази даних 

 

1.3.1. Призначення й загальні поняття системи управління базами даних 

MS Access 

 

Програмний засіб Microsoft Access розроблено для збереження, пошуку й 

обробки даних. Дані перетворюються в корисну інформацію тільки тоді, коли 

осмислено організовані. Під інформацією сьогодні розуміють не тільки дані, 

але й методи, за допомогою яких відбувається взаємодія користувача з 

програмно-апаратним комплексом. Серед додатків пакета прикладних програм 

Microsoft Office саме MS Access являється тим засобом, який дозволяє 

організувати дані таким чином.  

MS Access – система управління реляційними базами даних, що означає, 

що вона дозволяє обробляти різні типи інформації спільно. Основними 

об’єктами реляційних баз даних являються двомірні таблиці, структуру яких 

складають стовпці і рядки. Стовпці називаються полями бази даних, а рядки – 

записами.  

MS Access – це потужний додаток, що пропонує широкий діапазон засобів 

для ефективного управління інформацією, яка зберігається у вигляді записів у 

таблицях баз даних. Можливості MS Access постійно розширюються – кожна 

нова версія містить нові інструменти, що корисні як користувачам, так і 

програмістам. Microsoft Access – система управління реляційними базами даних 

нового покоління, яка працює в під керуванням операційної системи Windows 

(Windows 2000, Windows ХР та інші версії). 

Одна з основних переваг СУБД MS Access полягає у тому, що вона має 

прості та зручні засоби обробки декількох таблиць в одній базі. Це надає 

можливість розподіляти дані за таблицями згідно зі змістом даних, 

модернізувати кожну таблицю окремо і автоматично редагувати всі таблиці. 

Для управління даними використовується система меню (в тому числі 

контекстних), панелі інструментів, покажчик миші та комбінації клавіш. СУБД 

Access має також значну кількість спеціальних програм, які отримали назву 

«майстри»: майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм і т.д. Майстри 

здійснюють діалог с користувачем, у процесі якого визначаються дані, які 

необхідні для розв’язання відповідної задачі. Для зручності роботи вони 

поділяються на кроки. І нарешті, система MS Access має зручні засоби 

копіювання рядків (записів), полів і фрагментів однієї таблиці в іншу, можна 

отримувати повні копії таблиць або їхніх структур. Таблицю однієї бази даних 

можна перенести до іншої бази даних, або зовсім в іншу програму пакета 

Microsoft Office. 

СУБД Access орієнтована на роботу з наступними об’єктами: таблиці, 

форми, запити, звіти, сторінки, макроси, модулі. 
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Таблиці створюються для зберігання даних; запити – для вибірки з таблиць 

та вже створених запитів даних, що задовольняють деяким критеріям; форми – 

для введення, перегляду та редагування даних бази у вигляді, який відповідає 

документу, що дозволяє доручити введення даних некваліфікованому 

персоналу. Друга функція форми дозволяє створити маску, яка обмежує обсяг 

інформації при перегляді користувачем, що звертається до БД; звіти призначені 

для формування вихідного документу і виведення його на друк; сторінки 

являють собою html-документи для відображення інформації в Інтернеті; 

макроси містять макрокоманди, які виконуються над даними; модулі – 

програму, записану на мові Visual Basic. Макроси та модулі використовуються 

для створення додатків користувача. 

Таким чином, таблиці та форми застосовуються для обслуговування 

«начинки» БД, а запити та звіти – для витягнення, змінення и надання 

інформації. 

Графіки і діаграми  

В MS Access використовується те ж самий графічний додаток, що й в MS 

Word, MS Excel, PowerPoint та Project. Він дозволяє створити множину типів 

графіків і діаграм, налагоджувати їх, враховував конкретні потрібності. Можна 

створювати гістограми, лінійчаті, кругові, поверхневі та інші діаграми, причому 

як дво-, так и трьохмірні. Діаграми можна супроводити текстом, оформляти 

різними кольорами та узорами. Можна розгорнути зображення діаграм так, щоб 

вони відображалися під будь-якому зручному куту зору. Всі ці можливості 

забезпечує програма Access Graph.  

Можливості DDE та OLE  

За допомогою DDE (Dynamic Data Exchange – динамічний обмін даними) та 

OLE (Object Linking and Embedding – зв’язування і впровадження об’єктів) у 

форми та звіти MS Access можна додавати різні нові об’єкти. Такими об’єктами 

можуть бути звук, рисунки, діаграми, відеокліпи. Можна також впроваджувати 

об’єкти OLE (наприклад, растрові зображення) або документи текстових 

процесорів (MS Word або Word Perfect) або встановлювати зв’язки з 

електронними таблицями MS Excel. Зв’язав ці об’єкти зі своєю базою даних, 

користувач може створити динамічні форми і звіти, а також використовувати 

одну и те ж інформацію в різних додатках Windows. 

Доступ до Інтернету  

В MS Access передбачені всі можливості, що забезпечують зв’язок додатка 

з Інтернетом/інтранетом. Одним щигликом кнопці миші можна зберегти 

таблиці, запити, форми і звіти у форматі HTML. Відповідний майстер дозволяє 

користувачу перенести коди HTML з об’єкта на Web-сторінку, що робить їх 

доступними для використання всім, хто працює в Інтернету. Гіперпосилання 

дозволяють одержувати доступ до даних, що розташовані на Web-сторінки, 

прямо з форм MS Access.  
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Рядок меню Рядок заголовка 

Іноді буває необхідним створити власну процедуру, яка повинна 

запускатися з любого вікна бази даних або процедуру, що призначена для 

обробки визначеної події. Набір таких процедур на мові Visual Basic, зібраний в 

одну програмну одиницю, називається модуль. Існує два основних типа 

модулів: модулі класу та стандартні модулі. Модулі класу – це модулі форм і 

модулі звітів, які пов’язані с певною формою або звітом. Вони часто містять 

процедури обробки події (наприклад, натискання на клавішу) і створюються 

автоматично при створенні першої процедури обробки події. У стандартних 

модулях містяться загальні процедури, які не пов’язані ні з яким об’єктом, а 

також процедури, що часто використовуються, котрі можуть запускатися з 

любого вікна бази даних.  

Система MS Access має потужну довідкову систему. Для отримання 

допомоги необхідно клацнути на кнопці зі знаком запитання. З’явиться довідка, 

яка містить усі відомості про MS Access. 

Запуск Microsoft Access  

Для запуску програмного додатку MS Access потрібно натиснути на 

кнопку Пуск на панелі задач Windows. У Главному меню, що відчинилося, 

вибираємо команду Программы, а потім – Microsoft Office – Microsoft Access. 

По закінченні завантаження MS Access на екрані з’являється його основне 

вікно (рис. 1.3.1).  

 

   

 
 

Рисунок 1.3.1 – Основне вікно MS Access  

 

Робоча область MS Access 

 

Рядок стану 

Панель інструментів 

 База данных 

 

Область задач 
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У верхній частині вікна розташовується рядок заголовка, рядок меню, 

панелі інструментів; у нижній частині – рядок стану; у центрі – робоча область 

MS Access. 

Коли MS Access почне свою роботу, у робочої області вікна відобразиться 

діалогове вікно Microsoft Access, яке забезпечує можливість вибору режиму 

роботи з базою даних (рис. 1.3.2). 

Список імен, які перераховані у нижній частині вікна, буде змінюватися в 

залежності від того, які бази даних або проекти створювалися раніше. На цьому 

етапі в користувача є вибір: 

 створити нову базу даних, покладаючись на свої знання, або 

скористатися допомогою Мастера баз данных; 

 створити сторінку доступу до даних, щоб переглядати їх за допомогою 

браузера Internet Explorer; 

 створити проект MS Access; 

 відкрити базу даних або проект, що були створені раніше. 
 

 
 

Рисунок 1.3.2 – Діалогове вікно Microsoft Access 

 

Створення нової бази даних 

MS Access підтримує два способи створення баз даних: 

1. створюється порожня база, а потім в нею добавляються таблиці, форми, 

звіти та інші об’єкти (це гнучкий, але трудомісткий спосіб); 

2. вибирається одна зі стандартних баз MS Access, всі об’єкти якої 

створюються одночасно за допомогою спеціального Майстра (це простіше і 

швидше).  
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Поза залежністю від способу створення, користувач у будь-який час має 

можливість змінити та поширити базу даних вручну в режимі конструктора.  

Створення нової бази даних здійснюється по команді меню Файл – 

Создать, що викликає на екран діалогове вікно Создание із двома вкладками 

Общие і Базы данных (рис. 1.3.3).  

 

 

 
Рисунок 1.3.3 – Діалогове вікно Создание з двома вкладками 

 

Вкладка Общие забезпечує створення нової бази даних, сторінки доступу 

до даних або проекту MS Access, вкладка Базы данных – вибір шаблона бази й 

створення її за допомогою Мастера. При виборі вкладки Общие активізується 

діалогове вікно Файл новой базы данных (рис. 1.3.4), за допомогою якого 

вказується шлях для розміщення бази даних та її ім’я. Ім’я вводиться в поле-

список Имя файла без розширення, що привласнюється MS Access за 

замовчуванням. Всім файлам бази даних привласнюється розширення mdb. 

 

 
 

Рисунок 1.3.4 – Діалогове вікно Файл новой базы данных 
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Відкриття бази даних  

Для відкриття бази даних можна використовувати будь-який зі способів 

відкриття документів у Windows: 

 скористайтеся командою Файл – Открыть; 

 клацніть на кнопці Открыть на панелі інструментів; 

  клацніть правою кнопкою миші на рядку заголовка або на сірої галузі 

вікна бази даних і виберіть у контекстному меню, що появилося, команду 

Открыть і т.д.  

Якщо необхідно відкрити базу даних та одночасно установити заборону на 

доступ до цієї бази даних із боку інших користувачів, клацніть на стрілці 

списку, що розкривається, кнопки Открыть і виберіть команду Монопольно 

(рис. 1.3.5).  

Закриття бази даних  

Існує два способи закриття бази даних: 

 у вікні бази даних клацніть на кнопці Закрыть; 

 скористайтеся командою Файл – Закрыть.  

Якщо ви працюєте з базою даних, яка була створена за допомогою 

Майстра, можна перейти до головної кнопкової форми і закрити базу даних 

щигликом на кнопці Выход.  

 

 
 
Рисунок 1.3.5 – Діалогове вікно для відкриття файлу бази даних або проекту 

 

Вихід із Microsoft Access  

Для завершення сеансу роботи з MS Access потрібно виконати одне з 

наступних дій: 

 скористатися командою Файл – Выход; 
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 натиснути комбінацію клавіш <Alt> + <F4>; 

 натиснути кнопку Закрыть вікна MS Access.  

 

1.3.2. Проектування структури бази даних 

 

Перед тим, як створювати таблиці, форми та інші об’єкти необхідно 

спроектувати структуру бази даних. Гарна структура бази даних є основою для 

створення адекватної вимогам та ефективної бази даних. 

Наведемо етапи проектування структури бази даних: 

1. Потрібно визначити мету створення бази даних, основні її функції та 

інформацію, що вона буде містити. База даних повинна відповідати вимогам 

тих, хто буде безпосередньо з ній працювати. Для цього потрібно визначити 

теми, що повинна покривати база даних, звіти, що вона повинна видавати, 

проаналізувати форми, що у дійсний момент використовуються для запису 

даних, порівняти створювану базу даних із добре спроектованою, подібною їй 

базою. 

2. Розробіть на папері структуру таблиць, які повинна містити база даних. 

При проектуванні таблиць рекомендується керуватися наступними основними 

принципами: 

 Інформація в таблиці не повинна дублюватися. Не повинно бути 

повторень і між таблицями. Коли визначена інформація зберігається тільки в 

однієй таблиці, то і змінювати її доведеться тільки в одному місці. Це робить 

роботу більш ефективною, а також виключає можливість розбіжності 

інформації в різних таблицях. Наприклад, в одній таблиці повинні міститися 

адреси і телефони клієнтів.   

 Кожна таблиця повинна містити інформацію тільки на одну тему. 

Відомості на кожну тему оброблюються набагато легше, якщо міститися вони 

будуть в незалежних друг від друга таблицях. Наприклад, адреси і замовлення 

клієнтів зберігаються в різних таблицях із тим, щоб при видаленні замовлення 

інформація про клієнта залишилася в базі даних. 

3. Визначте необхідні в таблиці поля. Кожна таблиця містить інформацію 

на окрему тему, а кожне поле в таблиці містить окреми відомості по темі 

таблиці. Наприклад, у таблиці з даними про клієнта можуть міститися поля з 

назвою компанії, адресою, містом, країною і номером телефону. При розробці 

полів для кожної таблиці необхідно пам’ятати: 

 Кожне поле повинне бути пов’язане з темою таблиці. 

 Не рекомендується включати в таблицю дані, що з’являються 

результатом обчислювального виразу. 

 У таблиці повинна бути присутнім уся необхідна інформація. 

 Інформацію варто розбивати на найменші логічні одиниці (наприклад, 

поля Ім’я і Прізвище, а не спільне поле Ім’я). 

4. Задайте ключове поле. Для того, щоб MS Access міг зв’язати дані з 

різних таблиць, наприклад, дані про клієнта та його замовлення, кожна 
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таблиця повинна містити поле або набір полів, що будуть задавати 

індивідуальне значення кожного запису в таблиці. Таке поле або набір полів 

називають основним ключем. 

5. Визначьте зв’язки між таблицями. Після розподілу даних по таблицях і 

визначення ключових полів необхідно вибрати схему для зв’язку даних у 

різних таблицях. Для цього потрібно визначити зв’язки між таблицями.   

6. Ще раз перегляньте структуру бази даних і виявіть можливі недоліки. 

Бажано це зробити на цьому етапі, поки таблиці не заповнені даними. 

7. Додайте дані і створіть інші об’єкти бази даних. Якщо структури 

таблиць відповідають поставленим вимогам, то можна уводити всі дані. Потім 

можна створювати будь-які запити, форми, звіти, макроси і модулі. 

8. Використовуйте засоби аналізу в MS Access. У MS Access існує два 

інструменти для удосконалення структури баз даних: 

  Майстер аналізу таблиць досліджує таблицю, у разі потреби пропонує 

нову її структуру і зв’язки, а також переробляє її. 

 Аналізатор швидкодії досліджує всю базу даних, дає рекомендації по її 

поліпшенні, а також здійснює їх.  

Раціональна організація бази даних вимагає створення таблиць-довідників 

для інформації, що рідко змінюється, для її постійного збереження і таблиць із 

поточною перемінною інформацією. Таблиця-довідник береже відомості по 

конкретному питанню, наприклад, таблиця Довідник товарів містить відомості 

тільки про товари, а таблиця Довідник постачальників – тільки про компанії, 

що поставляють товари. Для того щоб дані не дублювалися і не відбувалося 

помилок при їхній видачі, необхідно розподілити дані різного роду по різних 

таблицях.  

Принципи ефективності бази даних будуються на наступних правилах: 

1. Усю постійну інформацію потрібно зберігати в довіднику. Сюди має 

увійти максимальний обсяг даних. 

2. Перемінну інформацію в мінімальному обсязі вводити в кожний звітний 

період. 

3. При мінімальної кількості введених даних потрібно одержати 

максимальну кількість запитів і звітів. 

При проектуванні структури бази даних необхідно пам’ятати, що база 

даних містить сукупність об’єктів – таблиць, форм, сторінок доступу до даних, 

запитів і звітів, які використовуються для надання даних й управління ними. У 

MS Access об’єкти бази даних управляються за допомогою вікна бази даних. 

Процес створення бази даних включає наступні основні кроки: 

1. створення бази даних за допомогою розробки і побудови таблиць для 

збереження даних; 

2. введення даних;  

3. розробка додаткових об’єктів бази даних для відображення, 

редагування й виводу інформації.  
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1.3.3. Проектування, створення і редагування таблиць 

 

Створення таблиці бази даних складається з двох етапів: 

1. спочатку визначається структура таблиці: склад її полів, їх імена, тип 

даних, розмір, ключові поля; 

2. потім створюються саме записи таблиці, тобто таблиця заповнюється 

даними. 

Щоб таблиці реальних документів відповідали переліченим вище вимогам, 

виконується їх нормалізація, тобто відкидаються підсумкові рядки, 

розрахункові поля, які не зберігають у базі даних, а обчислюють по запиту, 

коли потрібно. Так простіше підтримувати актуальність збережених даних і 

достовірність одержуваних результатів.  

Структура таблиці повинна бути такою, щоб у базі зберігалося 

якнайменше даних (не було дублювання полів). Якщо введення яких-небудь 

даних в одне поле доводиться повторювати неодноразово, базу роблять із 

декількох зв’язаних таблиць (рис. 1.2.1).  

Рекомендується спочатку створити довідкові таблиці, тому що вони будуть 

головними в зв’язках, отже, заповнювати їх зручніше першими. На їхній основі 

в розглянутому прикладі будуть працювати підстановки для інших таблиць. 

Для формування структури потрібно зробити наступні дії: 

1. Запустити систему MS Access. 

2. У  вікні  MS  Access  в  області  задач  вибрати  Новая  база  данных 

(рис. 1.3.2), на екрані з’явиться вікно Файл новой базы данных (рис. 1.3.4). У 

ньому необхідно написати ім’я файлу, визначити шлях до бази даних, а потім 

натиснути  кнопку  Создать.  Тип  файлу  за  замовчуванням  має   

розширення .mdb. Після цього відкриється, наприклад, вікно Технолог: база 

данных (рис. 1.3.6).  

Зауваження: у цей момент створюється файл, куди будуть міститися всі 

об’єкти бази даних і де будуть зберігатися дані. Для переміщення, 

перейменування, копіювання бази даних варто обов’язково закрити її і 

виконати потрібну дію в середовищі операційної системи Windows. Команда 

Файл – Сохранить как... у колишньому змісті (як у MS Word або MS Excel) не 

працює, вона призначена для зберігання окремих об’єктів бази даних. Така 

зміна введена для того, щоб при введенні даних у таблиці система управління 

базами даних могла відразу ж після введення запису з клавіатури зберегти її на 

диску в уже відкритому файлі. Тому втрати даних у результаті збою 

комп’ютера або відключення електроенергії зводяться до мінімуму.  

Ліворуч у вікні Технолог: база данных знаходиться панель Объекты із 

кнопками Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты, Страницы, Макросы та Модули. 

У вікні бази даних є також своя панель інструментів із кнопками:  

 Открыть – для відкриття об’єкта бази даних і роботи з ним; 
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 Просмотр – для відкриття звіту в режимі попереднього перегляду 

(тільки для звітів); 

 Запуск – для запуску макросу або модуля (тільки для макросів і 

модулів);  

 Конструктор – для зміни макета обраного об’єкта;  

 Создать – для створення нового об’єкт бази даних.  

 

 
 

Рисунок 1.3.6 – Вікно бази даних Технолог 

 

Створення нового об’єкта  

Існує декілька способів створення нового об’єкта у відкритому вікні бази 

даних: 

 клацніть на кнопці того типу об’єкта бази даних, що необхідно 

створити, а потім клацніть на кнопці Создать; 

 виберіть необхідний тип об’єкта в однім із підменю в меню Вставка.  

Відкриття об’єкта  

Щоб відкрити об’єкт необхідно виконати наступні дії:  

1. У вікні бази даних клацніть на кнопці об’єкта того типу, із яким 

збираєтеся працювати. 

2. У вікні бази даних виділить ім’я необхідного об’єкта.  

3. Клацніть на кнопці Открыть.  

Щоб відкрити таблицю, запит, форму, сторінку або звіт, а також запустити 

макрос або відредагувати модуль, клацніть два рази на імені об’єкта у вікні 

бази даних. Можна також скористатися контекстним меню і командами 

Открыть або Запуск.  
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Зміна макету об’єкта  

Після створення об’єкта можна вносити в нього зміни в режимі 

конструктора:  

1. У вікні бази даних клацніть на кнопці того типу об’єкта, із яким 

збираєтеся працювати.  

2. У вікні бази даних виділите ім’я об’єкта.  

3. Клацніть на кнопці Конструктор.  

Склад інструментальних засобів у режимі конструктора буде відповідати 

тому типу об’єкта, з яким ви працюєте на даний момент. Можна змінити 

подання даних, що відображені в об’єкті, поміняти шрифт, кольори і стиль 

тексту, додати елементи управління, наприклад, рисунки або гіперпосилання і 

т.д.  

У вікні База данных для визначення структури таблиці можна натиснути 

кнопку Создать або два рази клацнути на вибраному значку в робочій частині 

вікна: Создание таблицы в режиме конструктора, Создание таблицы с 

помощью мастера, Создание таблицы путем ввода даннях (рис. 1.3.6). 

Натиснення кнопки  Создать  виводить на екран вікно Новая таблица 

(рис. 1.3.7). У цьому вікні перераховані такі способи створення таблиць: Режим 

таблицы, Конструктор, Мастер таблиц, Импорт таблиц, Связь с таблицами. 

Режим таблицы видає бланк (форму) абстрактної таблиці. Потім вона може 

прийняти конкретне наповнення і зміст. 

Мастер таблиц – робота заснована на використанні заготовок таблиць, з яких 

користувач вибирає поле для своєї нової таблиці. 

Импорт таблиц дозволяє імпортувати дані у таблицю, яка створюється, з інших 

файлів, у тому числі і з файлів форматів даних, які 

відрізняються від формату, що використовується в СУБД 

Access. 

 

 
 

Рисунок 1.3.7 – Вікно, що відкривається натисненням кнопки Создать 
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Связь с таблицами дозволяє шляхом установлення зв’язків з файлом формату 

інтегрувати дві інформаційні системи. Цій спосіб забезпечує 

тільки посилання на вже створенні раніше таблиці без їх 

копіювання. Вони залишаються там, де знаходяться, їх можна 

проглядати та редагувати дані в MS Access. 

Конструктор – з усіх способів створення таблиць найзручнішим є такий спосіб, 

тому у вікні Новая таблица пропонується вибрати опцію 

Конструктор і натиснути кнопку ОК. На екрані з’явиться 

вікно таблиці в режимі конструктора (рис. 1.3.8). 

 

 
 

Рисунок 1.3.8 – Вікно таблиці в режимі конструктора 

 

Вікно потрібно заповнити даними: набрати ім’я поля таблиці, клавішею 

<Tab> перейти до стовпця Тип данник, де у списку вибрати потрібний тип, 

потім перейти до стовпця Описание і ввести пояснення, для кожного поля 

потрібно вказати властивості. 

Ключове поле 

Щоб система управління базами даних могла чітко відстежити, із яким 

записом у даний момент вона працює, запис потрібно якось ідентифікувати 

(відрізнити від інших). Реляційна модель будується таким чином, щоб ні в якій 

таблиці не було двох однакових записів. На практиці для ідентифікації записів 

використовується ключ (синоніми – первинний ключ, ключове поле).  

Первинним ключем називається поле, кожне з унікальних значень якого 

точно визначає один запис. Ключ може складатися з одного або декількох 

полів. 
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Первинний ключ повинен володіти наступними властивостями: 

 однозначно ідентифікувати кожний запис; 

 забезпечувати відсутність надмірності: ніяке поле неможна видалити з 

ключа, не порушив при цьому властивість однозначної ідентифікації. 

Ключове поле вибирається з існуючих у таблиці полів, значення яких не 

збіжаться ні при яких умовах (наприклад, номер паспорта), або додатково 

вноситься в таблицю.  

Крім первинного можна використовувати вторинні (або прости) ключі – їх 

може бути велика кількість. 

Після внесення даних про всі поля таблиці необхідно виділити ключове 

поле. Для цього покажчик миші встановлюють ліворуч імені потрібного поля і 

натискають кнопку      Ключевое поле. Ліворуч імені з’явиться зображення 

ключа. Як правило, більшість таблиць містить тільки одне поле первинного 

ключа. Якщо в таблиці декілька ключів, для їхньої установки утримується 

натиснутою клавіша <Ctrl>. 

Зауваження: Якщо при збереженні таблиці не заданий ключ, MS Access 

видає запит на установку ключового поля і самостійно введе особливе поле з 

ім’ям Код, куди автоматично буде вводитися унікальний порядковий номер. 

Далі вікно закривають і на запит «Сохранить структуру таблицы?» 

відповідають «Да». Слідом за цим буде видано ще одне вікно із запитом про 

необхідність збереження таблиці. У ньому можна набрати конкретне ім’я 

таблиці і натиснути кнопку ОК або просто натиснути кнопку ОК. В останньому 

випадку структура таблиці буде збережена з ім’ям «Таблица 1». 

Якщо потрібно внести зміни у структуру будь-якої таблиці, то у вікні бази 

даних виділяють її значок і натискають кнопку Конструктор. На екрані 

з’явиться її структура. Далі структуру редагують і обов’язково, згідно з 

правилами, описаними раніше, зберігають. 

Редагування структури таблиці (додавання і вилучення полів) 

Зауваження: Виконується до початку заповнення БД 

Редагування даних у будь-якій відкритій таблиці здійснюється відповідно 

до загальноприйнятих правил роботи в системі Windows: необхідно підвести 

курсор миші у відповідну комірку і клацнути її лівою клавішею. Далі 

використовують звичайні засоби редагування. Можна застосовувати контекстні 

меню стовпців, рядків, таблиці, окремої клітини таблиці та заголовка таблиці. 

Вставка нового поля 

Встановити курсор у рядку, перед яким повинно бути нове поле, потім 

вибрати команди Вставка –Строки або кнопку  на стандартної Панелі 

інструментів. 

Вилучення поля 

Встановити курсор на полі, що видаляється, вибрати команди Правка – 

Удалить строки, або кнопку  на стандартної Панелі інструментів, або 

клавішу <Delete>. 
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Перейменування поля 

Необхідно виділити комірку, яка містіть ім’я поля, потім записати нове 

ім’я. 

Переміщення поля 

Якщо знаходитися над селектором поля, треба клацнути лівою кнопкою 

миші та після виділення полю необхідно перетягнуть його за допомогою миші. 

Зміна параметрів поля 

Вибрати ім’я таблиці, клацнути лівою кнопкою миші на кнопці 

Конструктор та внести зміни у проекті таблиці. 

Перейменування таблиці 

Виділити ім’я таблиці, вибрати команди Правка – Переименовать, або у 

контекстному меню команду Переименовать, або внести зміни до імені 

безпосередньо та натиснути клавішу <Enter>. 

 

1.3.4. Типи даних. Властивості полів 

 

Типи даних  

Кожне поле будь-якої таблиці характеризується не тільки ім’ям, але й 

типом даних. При створенні таблиці в режимі Конструктора тип даних 

задається в однойменної колонці для кожного поля за допомогою списку, що 

випадає.  

В MS Access можуть бути використані наступні типи даних. 

Текстовый. Застосовується по умовчанню. Зберігає будь-які символьні, 

числові або змішані дані довжиною до 255 символів. Над даними цього типу не 

можна робити обчислення звичайними засобами. Текстовий тип 

рекомендується використовувати не тільки для найменувань, але і для полів 

Номер телефону, Номер залікової книжки. Навіть якщо дані подані винятково 

числами – у випадку номера телефону – можна вводити цифри через дефіс, із 

скобками і т.п.: (56-45-01). У випадку номера залікової книжки значення 

текстового типу простіше обробляти порозрядно (наприклад, виділити дві 

перші цифри – рік надходження до вузу), не є проблемою відображення нулів у 

номері залікової книжки (00072) та ін.  

Поле MEMO.  Зберігає довгі тексти або комбінації чисел і тексту (до 65 535 

символів, тобто 64 Кбайт). Для введення значень у поля даного типу, їх 

редагування і перегляду зручно застосовувати комбінацію клавіш <Shift+F2>.  

Числовой. Зберігає числові значення, використовувані в математичних 

розрахунках. Розмір поля впливає на максимальне абсолютне значення 

збережених чисел або на точність їхнього представлення.  

Дата/время. Зберігає значення дат і часу доби.  

Денежный. Береже числові значення з цілою й дрібною частиною в 

специфічному форматі. Дозволяє швидше обробляти значення з дрібною 
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частиною в порівнянні з числовим типом. Кращий для вартісних економічних 

показників.  

Счетчик. Береже унікальні числа, що послідовно зростають на 1, або 

випадкові, що автоматично вводяться при додаванні кожного нового запису в 

таблицю. Значення полів типу лічильник обновляти не можна. Часто 

використовується для ключових полів.  

Логический. Поля даного типу можуть містити одне з двох можливих 

значень (Да/Нет, Истина/Ложь или вкл/выкл). Поле не індексується. У таблицях 

часто виглядає як прапорець («галочка»).  

Поле объекта OLE. Береже об’єкт (наприклад, електронну таблицю Excel, 

документ Word, рисунок, фотографію, звукозапис або інші дані в двоїчному 

форматі), зв’язаний або впроваджений у таблицю MS Access. Вставляти об’єкти 

в поля даного типу простіше усього через буфер обміну, редагувати – 

подвійним щигликом (викликається зв’язаний з типом об’єкта додаток). 

Гиперссылка. Зберігає Internet-адреси та ін.  

Мастер подстановок. Використовується для автоматизованого введення 

даних у поле. Не є самостійним типом даних і не змінює раніше заданого. У 

результаті його використання замість уведення значень поля з клавіатури 

пропонується вибір значень із списку, що містить набір постійних значень або 

набір значень з іншої таблиці. 

Деякі властивості полів 

Завдання різноманітних властивостей полям дозволяє гнучко 

використовувати всі можливості таблиць бази даних. У MS Access властивості 

полів задаються в режимі Конструктора таблиць (у нижній частині вікна) 

окремо для кожного поля, що виділяється.  

Размер поля – кількість символів (від 0 до 255), що можна ввести в поле 

текстового типу. Наприклад, для поля Прізвище досить 20 символів. Для 

числових значень варто мати на увазі, що поля з різним розміром можуть 

зберігати дані тільки визначеного діапазону:  

байт (1 байт) – цілі числа від 0 до 255;  

целое (2 байта)– цілі числа від -32 768 до 32 767;  

длинное целое – цілі числа від -2147 483 648 до 2147483647;  

одинарное с плавающей точкой (4 байта) – дійсні числа: 

від -3,402823·10
38

 до -1,401298·10
-45

 – для негативних значень; 

від 1,401298·10
-45

 до 3,402823·10
38

 – для позитивних. 

Для дробових чисел використовуйте даний розмір; 

двойное с плавающей запятой (8 байт) – дробові числа із 10 розрядами 

після та ін. 

Важливо ощадливо встановлювати розмір полів, тому що навіть не 

заповнене до кінця поле займає місце «по максимуму».  
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Формат поля – спосіб різного відображення тих самих значень у поле. 

Наприклад, основний, грошовий, процентний, експоненціальний.  

Формат для типу числовий вибирається з наступного списку: 

основной – 3 розряди після коми; 

денежный – 2 розряди після коми та скорочене надання грошових 

одиниць (грн.); 

с разделителями разрядов – 3 _ 456, 79 

процентний – 123% та ін. 

Число десятичных знаков - кількість розрядів у дробовій частині (точність). 

Маска ввода – (тільки для текстових полів і полів дати). Специфікує 

символи, що форматують: тире у полі введення телефонного номеру, що 

заповнюються автоматично при введенні даних; тут задається шаблон, що 

регламентує введення значень у поле. Наприклад, значення шаблона 990 

змушує користувача вводити число з 1–3 цифр без знака і роздільника (0 

означає обов’язкову цифру, 9 – необов’язкову); 00.00.00 – типова маска для 

введення дати.  

Подпись – надає текст, який буде використовуватися в формах замість 

імені поля, дає можливість змінити заголовок у «шапці» таблиці для поточного 

поля. Наприклад, для поля Ціна у заголовку стовпця хотілося б бачити більш 

зрозумілий запис. Для цього необхідно ввести в поле Підпис текст «Ціна 

одиниці товару, грн.». 

Значение по умолчанию – це значення, що автоматично прийме поле при 

введенні нового запису. Наприклад, у поле Дата у таблиці Замовлення за 

замовчуванням має сенс поставити поточну дату. Для цього потрібно у 

властивості Значение по умолчанию ввести функцію Date(), що повертає 

поточну системну дату. Звичайно, уведене таким способом значення можна 

змінити вручну. 

Условие на значение – ця властивість дозволяє здійснити перевірку даних 

при введенні в поле. Наприклад, умова >=0 не дозволить вводити в поле 

значення менше нуля. 

Сообщение об ошибке – у даній властивості уводиться текст повідомлення, 

що з’явиться при спробі введення значення з порушенням накладеної умови.  

Обязательное поле – якщо установити значення цієї властивості «Да», то 

MS Access не дозволить користувачеві перейти до введення наступного запису, 

поки не будуть введені дані в це поле.  

Индексированное поле – призначене для побудови індексів. Індекси – це 

спеціальні, звичайно числові, послідовності, які система управління базами 

даних автоматично відбудовує та обновляє. Індекси істотно прискорюють 

сортування і фільтрацію великих таблиць, прискорюють виконання запитів, 

якщо в сортуванні, фільтрі або запиті задіяні індексовані поля. Однак індекси 

сповільнюють обновлення полів, тому не варто зловживати їхньою великою 
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кількістю. Властивість може приймати одне зі значень: «Нет», «Да (совпадения 

допускаются)» і «Да (совпадения не допускаются)». Для того, щоб поле було 

індексовано, необхідно вибрати одне зі значень «Да». Ключове поле таблиці 

завжди індексується автоматично з властивістю «Да (совпадения не 

допускаются)». 

Властивості полів, які знаходяться на вкладці «Подстановка» 

На вкладці Подстановка можна змінювати властивості, список яких 

змінюється у залежності з типом даних, котрий обрано, та яким з’являється 

значення поля  Тип элемента управления.  

Тип элемента управления указує тип елемента управління, котрий буде 

використовуватися при виводі поля на бланк форми. 

Тип источника строк указує, звідки будуть братися дані зі списку – з 

таблиці, запиту або зі списку полів форми. 

Источник строк – ім’я таблиці або запиту, які будуть використовуватися у 

списку.  

Присоединенный столбец – номер колонки, що показаний у джерелі 

рядків, чиї значення буде використано для зберігання у цей таблиці.  

Число столбцов – кількість стовпчиків у списку.  

Заглавия столбцов – указує ім’я полів джерел рядків.  

Ширина столбцов – ширина списку, що розкривається, або колонок, що 

поділені точкою з комою.  

 

1.3.5. Зв’язування таблиць бази даних 

 

Між усіма таблицями бази даних встановлюють зв’язок за ключовим 

полем головної таблиці (рис. 1.3.9). Зв’язок дозволяє зробити так, щоб зі зміною 

даних ключового поля головної таблиці змінювались дані в полях зв’язаних 

таблиць. 

Зауваження: перед створенням зв’язків уважно перевірте типи і усі 

властивості полів, особливо ключових і тих, що беруть участь у зв’язках. Для 

зміни цих властивостей надалі необхідно вилучати всі зв’язки, а потім 

установлювати їх наново.  

Для кожного зв’язку розрізняють головну і підпорядковану таблиці. 

Головними в зв’язках роблять, як правило, довідкові таблиці, інформація яких 

змінюється порівняно рідко. Головні таблиці бажано заповнювати першими. 

Підпорядковані таблиці звичайно зберігають оперативні дані, які часто 

оновлюються, і використовують при заповненні дані головних таблиць.  

Найбільше поширеним типом зв’язку між таблицями є відношення «один-

ко-многим». Це таке відношення, при якому одному запису головної таблиці 

відповідає декілька записів підпорядкованої таблиці (причому ніякому запису 
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підпорядкованої таблиці не повинно відповідати більш одного запису головної 

таблиці).  

 

 
 

Рисунок 1.3.9 –Схема даних бази даних Поставка продукції 

 

На рис. 1.2.1 у зв’язаних таблицях Довідник клієнтів і Замовлення одного 

запису таблиці Довідник клієнтів із кодом клієнта 6 відповідає два записи 

таблиці Замовлення, а з кодом клієнта 31 – три записи таблиці Замовлення. 

Іншим поширеним типом зв’язку між таблицями є відношення «один-к-

одному», при якому одному запису головної таблиці відповідає не більш одного 

запису підпорядкованої таблиці (причому ніякому запису підпорядкованої 

таблиці не повинно відповідати більш одного запису головної таблиці).  

Трохи рідше використовуються типи зв’язку «многие-к-одному» і «многие-

ко-многим», перший тип називається в MS Access також «один-ко-многим», а 

другий – «не определено».  

Для зв’язків у MS Access передбачено декілька властивостей. Властивість 

Обеспечение целостности данных дозволяє здійснювати контроль записів, які 

вводяться. Запис може бути введений в підпорядковану таблицю тільки тоді, 

коли існує відповідний йому запис у головній таблиці. Зміни даних як головної, 

так і підпорядкованої таблиць можуть приводити до порушення умови 

цілісності. Якщо назвати головну таблицю «батько», а підпорядковану – 

«нащадок», то користувач повинен уважно стежити, щоб ні при яких діях не 

з’являлися «записи-сироти». 
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Властивість Каскадное обновление связанных полей дозволяє автоматично 

обновляти значення полів зв’язку підпорядкованої таблиці при зміні 

відповідних полів зв’язку головної таблиці. Наприклад, при зміні коду 

ресторану Флоренція в таблиці Довідник клієнтів код даного клієнта 

автоматично зміниться у всіх трьох записах таблиці Замовлення.  

Властивість Каскадное удаление связанных записей дозволяє автоматично 

вилучати зв’язані записи підпорядкованої таблиці при видаленні відповідних 

записів із головної таблиці.  Наприклад, при видаленні запису про ресторан 

Норма в таблиці Довідник клієнтів будуть вилучені два відповідних запису 

(цілком) таблиці Замовлення.  

Порядок встановлення зв’язків: 

1. Відкрити меню Сервис і виконати команду Схема данных. З’явиться 

діалогове вікно Схема данных. У контекстному меню обрати команду 

Добавить таблицу. В центрі екрана з’явиться вікно Добавление таблицы. 

(рис. 1.3.10). В ньому виділити першу таблицю, що включається в схему, і 

натиснути кнопку Добавить. Потім виділити другу таблицю і теж натиснути 

кнопку Добавить. Так добавити всі таблиці. Закрити вікно Добавление 

таблицы. 

 

 
 

Рисунок 1.3.10 – Включення таблиць у схему бази даних 

 

2. Встановити покажчик миші на ключове поле головної таблиці і з 

натиснутою лівою кнопкою перемістити його на поле з таким же ім’ям іншої 

таблиці. З’явиться вікно Изменение связей. 
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3. У вікні Изменение связей встановити прапорці Обеспечение 

целостности данных, каскадное обновление связанных полей, каскадное 

удаление связанных записей. Натиснути кнопку Создать (рис. 1.3.11). 

Встановлення прапорця Обеспечение целостности данных не дозволить 

вилучати дані з головної таблиці. Якщо разом з ним включені прапорці 

каскадное обновление связанных полей і каскадное удаление связанных записей, 

то редагування в ключовому полі дозволяється і воно призведе до автоматичної 

зміни даних у зв’язаній таблиці. 

 

 
 

Рисунок 1.3.11 – Вікно Изменение связей 

 

Зв’язок між таблицями буде показано лінією, яка з’єднує ключове поле 

головної таблиці з однойменним полем другої таблиці Надалі робота з 

таблицями буде здійснена з урахуванням встановлених зв’язків. 

Щоб вилучити зв’язок між таблицями, необхідно виділити лінію, яка 

з’єднує таблиці, і клацнути правою кнопкою миші. З’явиться контекстне меню, 

в якому необхідно виконати команду Удалить связь. Далі потрібно підтвердити 

необхідність знищення зв’язку і закрити вікно Схема данных. 

 

1.3.6. Введення даних 

 

Для заповнення даними створеної структури таблиці натискають кнопку 

Открыть вікна База данных або використовують команду Вид – Режим 

таблицы. На екрані з’явиться порожній бланк таблиці, який заповнюється 

даними по рядках. Перехід від поля до поля виконують клавішею <Tab>. Після 

введення всіх даних вікно закривають. При цьому дані будуть збережені 

автоматично. Відповідність записів визначається збігом значень зв’язаних полів 

У режимі таблиці дані можна додавати, редагувати або переглядати. Також 

є можливість перевірити орфографію або надрукувати табличні дані, встановити 
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фільтр і відсортувати записи, змінити зовнішній вигляд таблиці або структуру її, 

додав або вилучив стовпці. 

Для додавання записів використовується кнопка Новая запись на панелі 

інструментів. Після натиснення цієї кнопці наприкінці таблиці з’являється 

новий порожній рядок. 

Для вилучення записів необхідно вибрати поле записі та натиснути кнопку 

Удалить запись на панелі інструментів. Щоб вилучити декілька записів, 

необхідно виділити їх загальноприйнятими правилами роботи у Windows-

додатках, а потім натиснути кнопку Удалить запись на панелі інструментів. 

У самій крайній позиції кожного рядку при роботе з таблицею з’являються 

маркери запису. Вони мають таке призначення:  

► показує, що цій запис з’являється поточним;  

� показує, що було внесено зміна в одно або декілька полів запису. При 

цьому введений запис автоматично зберігається в базі даних у файлі на 

диску і ніякого окремого зберігання по команді не потрібно. Щоб 

відмінити зміни даних необхідно натиснути клавішу <Esc>, не йдучи з 

поточного запису. 

* помічає пустий рядок наприкінці таблиці, що використається для 

створення нового запису;  

∅ показує, що цій запис – заблокований, тому що інший користувач 

вносить у нього зміни (при роботі у багатокористувальницькому 

режимі). Через це тимчасово вносити зміни у запис заборонено. 

Легко заповнювати таблицю за допомогою Мастера подстановок. 

Технологія його використання полягає в наступному: 

1. У вікні конструктора таблиці потрібно клацнути лівою кнопкою миші 

в колонці Тип данных і вибрати Мастер подстановок. 

2. У діалоговому вікні Создание подстановки встановити перемикач 

«Будет введен фиксированный набор значений» і натисніть кнопку Далее. 

3. Сформуйте список значень для поля й натисніть кнопку Готово. 

4. В області Свойства поля на вкладці Подстановка з’явиться список 

властивостей. 

Наприклад, для поля Одиниця виміру викликайте Мастер подстановок, 

зазначте, що буде введений фіксований набір значень, натисніть кнопку Далее. 

У наступному діалоговому вікні в графу «Столбец1» введіть у стовпчик 

найменування одиниць виміру, що можуть використовуватися (т, кг, од., м, м 

кв., м погонний та ін.). Натисніть кнопку Готово.  

Зауваження: При заповненні даними створеної структури таблиці 

користуйтеся підстановкою значень за допомогою списку, що випадає, скрізь, де 

це можливо. 
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ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ДО ТЕМИ 1.3 

 

Мета. Засвоїти елементарні відомості з проектування бази даних з 

декількома зв’язаними таблицями, навчитися створювати таблиці та змінювати 

їхню структуру, вводити дані в таблиці та редагувати їх 

 

Завдання 

 

1. Створіть нову порожню базу даних Постачання продукції на 

робочому диску у своїй папці. 

2. Рекомендується спочатку створити довідкові таблиці, тому що вони 

будуть головними в зв'язках, отже, заповнювати їх зручніше першими. На 

їхній основі в розглянутому прикладі будуть працювати підстановки для 

інших таблиць. 

Створіть таблицю Довідник постачальників у режимі Конструктора за 

наступним зразком (табл. 1.3.1).  

Для створення таблиці у вікні бази даних на вкладці Таблица потрібно  

виконати наступні команди Создать – Конструктор – ОК.  

У першому порожньому рядку в стовпці Имя поля необхідно ввести ім'я 

поля Код постачальника. Потім натиснути клавішу <Tab>, щоб перейти до 

стовпця Тип данных. У стовпці Тип данных із випадаючого меню вибрати тип 

поля Счетчик. У нижній половині вікна Конструктора розміщається секція 

властивостей поля, для кожного типу поля вона різна. У стовпці Описание 

можна (але не обов'язково) дати докладний опис поля.  

Поле Телефон рекомендується оголосити текстовим, щоб користувач мав 

можливість вводити телефонні номера, у тому числі міжміські, у звичному 

вигляді (зі скобками, дефісами та ін.).  

Аналогічно створіть інші поля таблиці. Змініть властивості полів, 

керуючись зразком (табл. 1.3.1).  

Задайте ключове поле Код постачальника натисканням кнопки Ключевое 

поле  на панелі інструментів. Ліворуч від імені поля з'явиться символ ключа.  

 

Таблиця 1.3.1 – Структура таблиці Довідник постачальників 

 

Имя поля Тип данных 

Що варто змінити 

у властивостях поля  

Свойства поля Значення 

Код 

постачальника  

Счетчик    

Найменування 

постачальника  

Текстовый  Обязательное поле  Да 

Адреса  Текстовый  Размер поля  80 

  Обязательное поле  Да 

Телефон  Текстовый  Размер поля  20 
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Збережіть зміни макета таблиці кнопкою Сохранить.  

3. Створіть таблицю Довідник клієнтів і змінить властивості полів 

відповідно до табл. 1.3.2.  

Таблиця 1.3.2 – Структура таблиці Довідник клієнтів 
 

Имя поля Тип данных 

Що варто змінити 

у властивостях поля  

Свойства поля Значення 

Код клієнта  Счетчик   

Найменування 

клієнта  

Текстовый Обязательное поле Да 

Адреса  Текстовый  Размер поля 80 

  Обязательное поле Да 

Телефон  Текстовый  Размер поля 20 

 

Зробіть ключовим поле Код клієнта. Збережіть зміни.  

4. Створіть таблицю Довідник товарів і змінить властивості полів 

відповідно до табл. 1.3.3.  

Зробіть ключовим поле Код товару.  

 

Таблиця 1.3.3 – Структура таблиці Довідник товарів 

 

Имя поля  Тип данных 

Що варто змінити 

у властивостях поля  

Свойства поля Значення 

Код товару  Счетчик   

Найменування 

товару  

Текстовый Обязательное поле Да 

Ціна  Денежный Условие на значение >=0 

  Сообщение об 

ошибке 

Ціна - 

ненегативне 

число 

  Обязательное поле Да 

Одиниця 

виміру  

Текстовый  Размер поля 8 

  Значение по 

умолчанию 

од. 

  Обязательное поле Да 

Код 

постачальника  

Числовой    

 

Для поля Одиниця виміру викликайте Мастер подстановок (обравши 

відповідну команду в списку типів даних), зазначте, що буде введено 
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фіксований набір значень, натисніть кнопку Далее. У наступному діалоговому 

вікні в графу Столбец1 введіть у стовпчик найменування одиниць виміру, що 

можуть використовуватися (т, кг, од., м, м кв.). Натисніть кнопку Готово.  

Для поля Код постачальника також викликайте Мастер подстановок, 

зазначте, що стовпець підстановки використовує значення з таблиці або запиту, 

потім натисніть кнопку Далее. З переліку існуючих таблиць виберіть таблицю 

Довідник постачальників, натисніть кнопку Далее. З переліку полів виберіть 

поля Код постачальника та Найменування постачальника, натисніть кнопку 

Далее. Відключить прапорець Скрыть ключевой столбец (щоб при введенні 

даних у таблицю зі списку можна було бачити не тільки найменування 

постачальника, але його код також), натисніть кнопку Далее. Виберіть поле Код 

постачальника, тому що саме його значення повинно підставлятися в таблицю, 

що заповнюється, натисніть кнопку Далее. Не змінюючи підписів поля, 

натисніть кнопку Готово. На вкладці властивостей поля Подстановка тепер 

можна ознайомитися з тими властивостями, що заповнив Мастер подстановок. 

Збережіть зміни.  

5. Створіть таблицю Склад і змінить властивості полів відповідно до 

табл. 1.3.4.  

Поле Залишок на складі вимагає завдання властивості Размер поля 

значення «одинарное с плавающей точкой», оскільки тільки поля з плаваючою 

крапкою можуть зберігати дрібну частину числа.  

Зробіть ключовим поле Код товару.  

 

Таблиця 1.3.4 – Структура таблиці Склад 

 

Имя поля Тип данных 

Що варто змінити 

у властивостях поля  

Свойства поля Значення 

Код товару  Числовой    

Залишок на 

складі  

Числовой Размер поля Одинарное с 

плавающей 

точкой 

  Формат поля Основной  

  Условие на 

значение 

>=0 

  Сообщение об 

ошибке 

Залишок - 

ненегативна 

величина  

  Обязательное поле Да 

 

Для поля Код товару викликайте Мастер подстановок, зазначте, що 

стовпець підстановки використовує значення з таблиці або запиту. Виберіть 

таблицю Довідник товарів, у ній виберіть поля Код товару, Найменування 

товару, Одиниця виміру (одиницю виміру можна буде таким способом 
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«підглянути» і при заповненні поля Залишок на складі). Відключите прапорець 

Скрыть ключевой столбец. Виберіть поле Код товару, тому що саме його 

значення повинно бути підставлено у таблицю, що заповнюється. Не змінюючи 

підпису поля, натисніть кнопку Готово.  

Збережіть зміни.  

6. Створіть таблицю Замовлення та змінить властивості полів відповідно 

до табл. 1.3.5.  

 

Таблиця 1.3.5 – Структура таблиці Замовлення 

 
 

Функція Date(), що задана за замовчуванням для поля Дата, підставляє в 

кожен новий запис поточну дату (значення дати зчитується з системного 

годинника комп'ютера).  

Зробіть ключовим поле Номер замовлення.  

Для поля Код клієнта викликайте Мастер подстановок та повторить дії, 

що описані вище для таблиці Довідник товарів.  

Для поля Код товару також викличте Мастер подстановок та повторить 

дії, що описані для таблиці Склад.  

Збережіть зміни.  

7. Скопіюйте будь-яким способом у вікні бази даних на вкладці Таблицы 

одну зі створених раніше таблиць (наприклад, перетаскуванням лівою 

кнопкою миші з натиснутою клавішею <Ctrl>). Виконайте деякі структурні 

Имя поля Тип данных 

Що варто змінити 

у властивостях поля  

Свойства поля Значення 

Номер 

замовлення  

Счетчик   

Код клієнта Числовой Обязательное поле Да 

Дата Дата/время Формат поля Краткий формат 

даты 

  Маска ввода 00.00.00 

  Значение по 

умолчанию 

Date() 

  Обязательное поле Да 

Код товару Числовой Обязательное поле Да 

Кількість Числовой Размер поля Одинарное с пла-

вающей точкой 

  Формат поля Основной 

  Условие на значение >0 

  Сообщение об 

ошибке 

Кількість 

повинна бути >0 

  Обязательное поле Да 
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зміни в копії: додайте, вилучіть поля, перемістіть поле, змініть ім'я поля, тип 

даних, властивості поля. Зробіть одне з полів схованим.  

Зміни в таблиці виконуються в режимі Конструктора.  

Для додавання поля необхідно  виділить поле, перед котрим треба 

вставити нове, і натисніть кнопку Добавить строки панелі інструментів.  

Для вилучення поля виділить поле (цілком весь рядок), що необхідно 

вилучити, натисніть клавішу <Delete> на клавіатурі або кнопку Удалить 

строки панелі інструментів, потім потрібно підтвердити вилучення.  

Щоб сховати поле та залишити його в таблиці, перейдіть у режим таблиці 

та використайте команду Формат – Скрыть столбцы. Щоб знову відобразити 

цей стовпець, виберіть команду Формат – Показать столбцы.  

Ознайомившись з отриманою в результаті таблицею, вилучить її з вікна 

бази даних за допомогою клавіші <Delete>.  

8. Встановіть зв'язки між таблицями.  

Зауваження: перед створенням зв'язків уважно перевірте типи і усі 

властивості полів, особливо ключових і тих, що беруть участь у зв'язках. Для 

зміни цих властивостей надалі необхідно вилучити всі зв'язки, а потім 

встановлювати їх наново.  

Знаходячись у вікні бази даних і закривши всі таблиці, натисніть кнопку 

Схема данных  на панелі інструментів. З'явиться вікно Схема данных і 

поверх нього вікно Добавление таблицы. Виберіть всі таблиці (за допомогою 

клавіші <Shift>) і натисніть кнопку Добавить або добавляйте таблиці по черзі, 

потім натисніть кнопку Закрыть. Якщо при виклику схеми даних вікно 

Добавление таблицы не з'явилося автоматично (схема даних змінювалася 

раніше), його можна викликати, наприклад, через кнопку панелі інструментів 

Добавить таблицу. 

У вікні Схема данных кожна таблиця з'явиться у своєму міні-вікні. 

Розташуйте таблиці у схемі відповідно до рис. 1.3.6. При необхідності можна 

збільшити міні-вікна таким чином, щоб було помітно назви полів. Встановіть 

зв'язки так, як показано на рис. 1.3.6. 

Таблиця Довідник клієнтів є головною стосовно таблиці Замовлення 

(зв'язок встановлюється по полю Код клієнта). Таблиця Довідник товарів 

також являється головною стосовно таблиці Замовлення (зв'язок 

встановлюється по полю Код товара). Таблиця Довідник постачальників є 

головною стосовно таблиці Довідник товарів (зв'язок встановлюється по полю 

Код постачальника). Таблиця Довідник товарів є головною стосовно таблиці 

Склад (зв'язок встановлюється по полю Код товара). 

Для створення зв'язку перетягніть мишею ім'я поля зв'язку головної 

таблиці на відповідне ім'я поля зв'язку підпорядкованої таблиці. У вікні Связи, 

що з'явилося, задайте властивість Обеспечение целостности данных для всіх 

зв'язків, крім одного, – між таблицями Довідник товарів і Довідник 

постачальників (фірма може сама виробляти продукцію). В усіх інших зв'язках 
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рекомендується задати властивості Каскадное обновление связанных полей та 

Каскадное удаление связанных записей.  

 

 
 

Рисунок 1.3.6 – Схема даних бази даних Постачання продукції 

 

Якщо надалі буде потрібно змінити властивості зв'язку, можна викликати 

діалогове вікно Связи подвійним щигликом по відповідній лінії зв'язку вікна 

Схема данных або за допомогою контекстного меню. 

9. Введіть дані в таблиці (по 10-15 записів). Заповнення починайте з 

таблиць Довідник клієнтів та Довідник постачальників. Потім заповните 

Довідник товарів таким чином, щоб працювала підстановка даних у поле Код 

постачальника (не вводить значення вручну, а вибирайте їх зі списку, що 

випадає). Після цього заповніть таблиці Замовлення і Склад. Заповнення 

таблиць здійснюється таким чином:  

1) відчинить таблицю; 

2) у першу порожню клітину порожнього стовпця введіть значення 

поля; 

3) за допомогою клавіші <Таb> перейдіть на наступне поле. 

При натисканні клавіші <Таb>, якщо курсор міститься в останньому полі 

запису, здійснюється перехід до першого поля наступного запису. При цьому 

введений запис (рядок) автоматично зберігається у базі даних у файлі на диску 

і деякого окремого зберігання за командою не потрібно. Щоб відмовитися від 

введення даних, необхідно натиснути клавішу <Esc>, не йдучи з поточного 

запису. 

Використовуйте підстановку значень за допомогою списку, що випадає, 

скрізь, де це можливо.  

10. За результатами роботи оформіть електронний звіт. 
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Контрольні запитання  
 

1. Як створити файл бази даних? 

2. Що складає підготовчий етап створення бази даних? 

3. Як відкрити вже існуючу базу даних? 

4. Які об’єкти містіть MS Access? 

5. Охарактеризуйте основні об’єкти бази даних. 

6. Назвіть етапи проектування структури бази даних. 

7. Як створюється структура таблиці в режимі конструктору? 

8. Що необхідно зробити для зміни структури таблиці? 

9. Яким способом здійснюється перетворення структури таблиці 

(додавання, вилучення, зміна і переупорядкування полів)?  

10. Яке призначення ключового поля?  

11. Чи може ключове поле містити повторювані значення?  

12. Які типи даних підтримує MS Access? Дайте кожному типу даних 

коротку характеристику.  

13. Яким чином полям задати властивості? 

14. Поясніть зміст властивості Обязательное поле.  

15. Які дії необхідно виконати, щоб зв’язати таблиці? 

16. У чому суть зв’язування таблиць? 

17. Як додати нову таблицю в схему даних? 

18. Чи можна змінити зв’язки між таблицями? 

19. Яким чином вилучити зв’язки між таблицями? 

20. Опишіть, які типи зв’язків між таблицями використовуються в Access, і 

які можливості дає цій сервіс користувачам при роботі з даними. 

21. Перелічите відомі Вам властивості зв’язків у MS Access. 

22. Що означає поняття «целостность данных» у базі даних?  

23. Яким чином можна переконатися в наявності зв’язку між таблицями? 

24. Чи можна редагувати записи у таблиці? 

25. У яких випадках зручно використовувати властивість поля Маска 

ввода? 

26. Які способи заповнення таблиць даними Ви знаєте?  

27. Якої послідовності потрібно притримуватися при створенні і заповненні 

таблиць бази даних і чому?  

28. Чому дані в режимі таблиці при відкритті виявляються поданими не в 

тому порядку, в якому їх вводили?  
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Тема 1.4. Створення та використання запитів у СУБД MS Access 

 

1.4.1. Сортування і вибірка записів 

 

Для сортування даних у режимі таблиці досить виділити стовпець, по 

котрому необхідно виконати сортування, і використовувати кнопки Сортировка 

по возрастанию або Сортировка по убыванию  на панелі інструментів або 

виконати команду Записи – Сортировка – Сортировка по возрастанию (по 

убыванию).  

Для сортування за двомя і більш критеріями рекомендується 

використовувати розширений фільтр. Для цього потрібно: 

1. переконатися в тому, що в поле першого критерію сортування є 

повторювані значення (для сортування по трьох ключах повторювані 

значення повинні бути також і в поле другого ключа сортування і т.п.), при їх 

відсутності доповнити таблицю такими даними;  

2. виконати команду Записи – Фильтр – Расширенный фильтр; 

3. у рядку Поле вибрати за допомогою кнопки списку потрібні поля-

критерії сортування таким чином, щоб поле першого критерію сортування 

розташовувалося зліва другого, поле другого критерію сортування – зліва 

третього і т.д., тому що MS Access сортує записи по полях-критеріях 

сортування відповідно до порядку їх розташування в бланку фільтра або 

запита;  

4. у рядку Сортировка вибрати потрібний порядок сортування (по 

зростанню або по убуванню); 

5. для перегляду відсортованої таблиці вибрати команду Фильтр – 

Применить фильтр або натиснути кнопку Применить фильтр  на панелі 

інструментів.  

Сортування записів по декількох полях можна також виконати за 

допомогою запиту на вибірку.  

MS Access надає потужні засоби пошуку і фільтрації даних. Вибірка 

записів із заданим значенням поля для текстових даних виконується по команді 

Правка – Найти. Можна також використовувати фільтри, якщо видиліти 

шукані значення і виконати команду Записи – Фильтр – Фильтр по 

выделенному або натиснувши кнопку Фильтр по выделенному  на панелі 

інструментів. MS Access дозволяє також вибрати записи таблиці зі значеннями, 

відмінними від виділених, по команді Записи – Фильтр – Обратить 

выделенное. 

Більш складні критерії фільтрації, які задовольняють одночасно декільком 

умовам або хоча б деяким з умов, що дозволяють вибрати запис, створюються 

по команді Записи – Фильтр – Изменить фильтр або за допомогою кнопки 

Изменить фильтр . 
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Порядок введення критеріїв фільтрації наступний: 

1. у вікні установки фільтра виділяється потрібне поле і відчиняється 

список усіх його значень; 

2. зі списку вибирається конкретне значення поля, що передається в поле 

введення і розглядається як вихідний і готовий до використання фільтр;  

3. при необхідності вихідний фільтр можна змінити, включивши в його 

склад знаки операцій порівняння (>, <, =, <=, >=, <>, ...) і позначки-символи 

(*, ?  , #, ...); 

4. щиглик на кнопці Применить фильтр  відображає на екрані монітора 

результат фільтрації. При цьому найменування кнопка змінюється на кнопку 

Удалить фильтр. Приклади фільтрів: 

торт*  

>#01. 11. 03# 

<=Date()-7 

>=100And<=300 

Between #01. 05. 03# And Date() 

Between 200 And 300 

Дата виділяється символами #...  #. Оператор Between виявляється 

корисним, коли потрібно вибрати значення, що знаходяться в діапазоні між 

деякими двома іншими значеннями.  

Для фільтрації записів, що одночасно задовольняють декільком умовам, 

необхідно, щоб ці умови розміщалися в одному рядку бланка фільтра. Для 

фільтрації записів, для яких виконується хоча б одна умова, кожна наступна 

умова задається в окремому рядку «Или» для розширеного фільтра (або у 

вкладці «Или» для команди Изменить фильтр).  

Для скасування результату фільтрації і повернення до вихідної таблиці 

варто скористатися командою Записи – Фільтр – Удалить фильтр або кнопкою 

Удалить фильтр  на панелі інструментів. 

По команді Расширенный фильтр можна створити будь-який фільтр та 

одночасно виконати сортування.  

На рис. 1.4.1 наведено приклад розширеного фільтра, якій дозволяє 

виконати сортування по двох полях – по полю Кількість по убуванню і по полю 

Дата по зростанню. У результаті будуть відібрані записи, дата замовлення в 

яких знаходиться в проміжку від 20 квітня до 20 травня включно, і кількість 

при цьому більше 10, а також записи, код клієнта в котрих 2 або 4.  

 

1.4.2. Призначення й засоби створення запитів 

 

Запити – це зручний засіб роботи з даними, що дозволяє вибирати 

необхідні дані з однієї або декількох зв’язаних таблиць, а також із створених 

раніше запитів, задавати умови підбору, виконувати сортування записів, 



 

 43 

виконати розрахунки, обновляти дані в таблицях, добавляти або вилучати 

записи в таблицях. Результати виконання запиту надаються в табличній формі. 

Доступ користувачів до таблиць звичайно закривають, тому що для однієї і 

тієї ж таблиці можна створити безліч різних запитів, що дають користувачам 

тільки їм необхідну інформацію. Наприклад, у бухгалтера заводу може бути 

запит, хто зі співробітників скільки днів прохворів, але запит, що дозволяє 

впізнати, чим співробітник хворів і де лікувався, може бути тільки у головного 

лікаря заводу.  

 

 
 

Рисунок 1.4.1 – Приклад розширеного фільтра 

 

За засобами створення запити в MS Access поділяють на: 

- QBE-запити (Query By Example – запит за зразком). Параметри цих 

запитів встановлюються у вікні конструктору запитів. Один з найбільш 

поширених типів QBE-запитів – запит на вибірку. 

- SQL-запити (Structured Query Language – структурована мова запитів, 

яка використується для створення, модифікації та управління даними в 

реляційних базах даних). При створенні цих запитів застосовуються оператори і 

функції мови SQL. 

За допомогою мови SQL можна скласти будь-яке число складних запитів, 

що можуть служити не тільки для добування інформації з бази даних, але і для 

заповнення полів списків у формах. 

Запити, які створені у вікні конструктору запиту, MS Access автоматично 

перетворить у SQL-запити. Починаючим користувачам рекомендується 

створювати запити у вікні конструктору, оскільки для опису запитів на мові SQL 

необхідний досвід роботи з базами даних. 

Основою всіх запитів являється запит на вибірку. Запити можуть бути 

побудовані на основі однієї таблиці (однотабличні) і декількох таблиць 

(багатотабличні). Результат виконання багатотабличних запитів формується на 
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основі збігу значень зв’язаних полів базових таблиць. Якщо такого збігу немає, 

результатом запиту буде порожня таблиця.  

В MS Access може бути створено декілька видів запитів. 

Запрос на выборку вибирає дані із взаємопов’язаних таблиць і інших запитів. 

Його результатом є таблиця, яка існує до закриття запиту. 

Запрос на создание таблицы заснований на запиті вибірки, але його результат 

зберігається в новій таблиці. 

Запросы на обновление, добавление, удаление – це запити-дії, в результаті яких 

виконуються зміни даних у таблицях. 

Найбільш зручним засобом сортування і відбору даних являється запит на 

вибірку. Запити на вибірку можуть містити поля не тільки з однієї, але і з 

різних зв’язаних таблиць, а також створених раніше запитів. Кількість і 

порядок проходження полів вказується користувачем. Запити також можуть 

містити розрахункові поля, значення яких розраховуються по заданих 

формулах. Бланки запитів можна зберегти в базі даних для багатократного 

використання як окремі об’єкти бази даних – запити.  

Створення запитів  

Запити створюються у режимі конструктора або за допомогою майстрів. 

Майстри прискорюють процес створення запитів, автоматично виконуючи 

початкові найпростіші дії. Майстер запитів запитує у користувача відомості і 

створює запит на основі його відповіді. За необхідністю запит редагується в 

режимі конструктора. За допомогою майстра можна створити такі види запитів: 

- простий запит на вибірку; 

- запит для пошуку записів, що повторюються; 

- запит для пошуку записів, які не мають підпорядкованих запитів; 

- перехресний запит. 

Конструктор або майстер вибираються у вікні Новый запрос, яке 

викликається кнопкою Создать. 

Розглянемо створення запиту на вибірку в режимі конструктора. Для його 

побудови необхідно зробити наступне: 

- у вікні бази даних відкрити вкладку Запросы і натиснути кнопку 

Создать; 

- у вікні Новый запрос обрати Конструктор (рис. 1.4.2); 

- у вікні Добавление таблицы, вибрати таблиці, що використовуються в 

запиті, і натиснути кнопку Добавить. Потім кнопкою Закрыть вийти з вікна 

Добавление таблицы. 

У результаті з’явиться вікно конструктора запитів [Запрос]: запрос на 

выборку], що розділено на дві панелі (рис. 1.4.3). 
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Рисунок 1.4.2 – Вікно вибору засобу створення запиту 

 

Верхня панель містить схему даних запиту, тобто таблиці зі зв’язками. 

Користувач може й сам встановити потрібні зв’язки, перемістивши поля з 

одного списку полів в інший. 

 

 

 
Рисунок 1.4.3 – Вікно конструктора запитів 

 

Нижня панель є бланком запиту. Кожен стовпець бланка відноситься до 

одного поля, з яким потрібно працювати у запиті. 

Під час заповнення бланка необхідно виконати наступне: 

- у рядок Поле включити імена полів, що використовуються у запиті, 

- у рядку Вывод на экран відмітити поля, які включаються у результативну 

таблицю, 

- у рядку Условие отбора задати умови відбору записів, 
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- у рядку Сортировка вибрати порядок сортування записів. 

Для включення потрібних полів із таблиць у відповідні стовпці запиту 

достатньо пересунути мишею поле зі схеми в перший рядок бланка. 

Умови відбору записів можуть задаватися для одного або низки полів. 

Вони являють собою вирази, що складаються з операторів порівняння  <, =, >, 

<>, <=, >=  та операндів. 

Операндами можуть виступати конкретні  значення  або  імена об’єктів. 

Вони замикаються в квадратні дужки. Наприклад: 

[Ім’я таблиці]![Ім’я поля]. 

Між умовами в різних полях одного рядка виконується логічна операція 

AND, а між умовами в різних рядках – логічна операція OR. 

Під час запису умови можна використовувати символ шаблона <*>. 

Наприклад, умова відбору устаткування для збереження сметани або молока 

різної жирності записується таким чином: 

Поле: Продукт  

Условие отбора: Сметана*  

Или: Молоко*  

Конкретне значення поля в умові відбору можна вводити як безпосередньо 

у бланк запиту, так і задавати під час виконання запиту у діалоговому вікні. 

Щоб діалогове вікно виводилось на екран, потрібно задати параметр запиту. Ім’я 

параметра вводиться в квадратних дужках у рядку Условие отбора. Наприклад, 

після введення параметра [Продукт] конкретне значення буде вводитися у вікні 

Введите значение параметра. 

 

1.4.3. Обчислення в запиті 

 

Серед полів запиту може розміщатися поле, що розраховується. Для 

розрахунку в порожню комірку рядка Поле вводиться вираз, наприклад: 

Выражение 1:[Ціна]*[Кількість], 

де Ціна і Кількість – імена полів. 

Ім’я поля Выражение 1 можна змінити, тобто клавішею < Delete > 

знищити і ввести нове ім’я. 

У MS Access ім’я розрахункового поля відокремлюється від тексту 

формули двокрапкою. Імена полів, використаних у формулі (та імена таблиць, 

якщо запит багатотабличний), містяться у квадратних скобках. Імена таблиць 

відокремлюються від імен полів знаком оклику. Для створення розрахункового 

поля рекомендується використовувати кнопку Построить  на панелі 

інструментів, що викликає Построитель выражений.  

Для запуску програми Построитель выражений необхідно викликати 

контекстне меню рядка Условие отбора і виконати команду Построить. У 

результаті з’явиться вікно Построитель выражений (рис. 1.4.4). 



 

 47 

Це вікно складається з чотирьох частин. Верхню частину використовують 

для введення виразу. Тут також розташовані кнопки управління вікном, кнопки 

зі знаками математичних та логічних операцій. Ці знаки переносяться у вираз, 

який створюється, клацанням на них клавішею миші. 

 

 
 

Рисунок 1.4.4 – Вікно програми Построитель выражений 

 

Три нижніх вікна використовують для вибору елементів, що в них 

знаходяться. Ліворуч розташовані об’єкти бази даних, а також функції, 

константи і оператори, які можна використати у виразі. У середній частині 

перераховані елементи вибраного об’єкта (наприклад, імена полів). Праву 

нижню частину вікна використовують для вибору конкретних значень тих 

об’єктів, що вказані в середині. 

Наприклад, вартість кожного замовлення на партію товарів розраховується 

по формулі: 

Вартість замовлення = Ціна одного виробу * Кількість виробів 

Наприкінці розрахункова формула повинна мати вигляд:  

Вартість замовлення: [Замовлення]![Кількість]*[Довідник товарів]![Ціна], 

де «Кількість» і «Ціна» – імена полів, «Замовлення» і «Довідник товарів» – 

імена відповідних таблиць. 

На рис. 1.4.5 наведено приклад багатотабличного запиту з розрахунковим 

полем Вартість замовлення. У результаті будуть обрані записи, назва товару в 

яких починається зі слова «Торт» або «Пирожное» (це забезпечується 

введенням символу шаблону <*>), а дата замовлення – квітень 2003 р. Записи 

будуть упорядковані за зростанням дати замовлення, а при збігу дат – за 

вартості замовлення.  
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Зауваження: при введенні текстових значень (наприклад, Торт або 

Пирожное) до них автоматично добавляється ім’я функції порівняння рядків 

Like, а сам зразок порівняння ставиться в лапки. 

Для виконання розрахунків в MS Access передбачені статистичні функції 

SQL. Статистичну функцію задають у рядку Групповая операция, що з’являється 

після активізації команди Вид – Груповые операции. За допомогою статистичної 

функції можна обробити зміст кожного поля запиту. Результат обробки 

з’являється в результуючому наборі записів запиту. 

 

 
 

Рисунок 1.4.5 – Приклад багатотабличного запиту на вибірку 

 

Перелік функцій SQL: 

SUM – підсумовування значень визначеного поля у записах, які відібрані 

запитом; 

AVG – обчислення середнього значення поля у відібраних записах;  

MIN – обчислення мінімального значення поля у відібраних записах; 

МАХ – обчислення максимального значення поля у відібраних записах; 

COUNT – обчислення кількості записів, відібраних запитом; 

FIRST – визначення першого значення поля у відібраних записах; 

LAST – визначення останнього значення поля у відібраних записах; 

StDev – обчислення стандартного відхилення значень даного поля для всіх 

записів, відібраних запитом; 

VAR – обчислюється варіація значень даного поля для всіх записів, 

відібраних запитом. 

Для перегляду результатів запиту необхідно натиснути кнопку Запуск  

на панелі інструментів.  

Можна також створювати запити за допомогою Мастера запросов. Для 

цього виберіть вкладку Запросы у вікні бази даних. Натисніть кнопкі Создать - 

Простой запрос - ОК.  
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На першому кроку Майстра зазначте потрібну таблицю в поле списку 

«Таблицы/запроси». Зі списку «Доступные поля» обраної таблиці за допомогою 

кнопки  перенесіть поля, які необхідні в запиті, у список «Выбранные поля». 

Потім повторить ці дії для наступної таблиці і т.д. Коли всі потрібні поля з 

необхідних таблиць будуть додані, натисніть кнопку Далее. На наступному 

кроку Майстра задайте ім’я запиту і натисніть кнопку Готово.  

У запиті, що створений за допомогою Майстра, не можна задати умови 

підбору і сортування, не можна визначити розрахункові поля. Коли це потрібно 

зробити, можливо удосконалити створений запит у режимі Конструктора. 

 

1.4.4. Створення запитів різних видів 

 

Запит з параметром дозволяє користувачу самому змінювати умови 

підбору записів або використовувати перемінні величини в вираженнях, що 

обчислюються, при багатократному використанні запиту. Його формат:  

[текст звертання до користувача] 

Текст звертання до користувача з одного боку, є ім’ям параметра, з 

іншого боку – містить підказування, яку саме інформацію необхідно ввести. У 

бланку запиту, звичайно в рядку «Условие отбора», міститься текст запиту з 

параметром у тім полі, по якому задається критерій підбору (рис. 1.4.6). Можна 

сформувати запит із декількома параметрами. Вони будуть з’являтися на екрані 

у тому порядку, у якому розташовані в бланку запиту (зліва праворуч).  

Наприклад, по запиту користувач може відібрати відомості про замовлення 

з вартістю в заданих межах, причому межі визначає сам користувач при 

виконанні запиту:  

>=[Введіть мінімальну вартість] And <=[Введіть максимальну вартість] 

 

 
 

Рисунок 1.4.6 – Приклад запиту з параметром 
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Після запуску запиту на виконання по команді меню Запрос - Запуск або за 

допомогою однойменної кнопки  на панелі інструментів на екрані 

з’являються по черзі вікна введення параметрів (рис. 1.4.7).  

 

    
 

Рисунок 1.4.7 – Вікна введення параметрів 

 

Запит на створення таблиці зберігає результат запиту у вигляді нової 

таблиці і на вибір користувача включає нову таблицю до складу таблиць 

поточної або зовнішньої бази даних. Зберігання набору записів запиту 

використовується, наприклад, якщо необхідно довго берегти підсумкову 

інформацію, а вихідні дані з бази даних, на яких базувався запит, будуть 

видалені, або потрібно експортувати цю інформацію в інші додатки.  

Для конструювання запиту на створення таблиці необхідно створити запит 

на вибірку або викликати в режимі Конструктора раніше створений запит. 

Потім за допомогою команди меню Запрос – Создание таблицы або щигликом 

на відповідному пункті списку кнопки Тип запроса панелі інструментів 

викликати діалогове вікно Создание таблицы, ввести ім’я нової таблиці і 

клацнути на кнопці ОК. Після цього запит необхідно виконати по команді 

Запрос – Запуск. З’явиться повідомлення про кількість рядків, що добавляються 

в нову таблицю і вимога підтвердити створення нової таблиці. Після 

натискання кнопки Да таблиця буде створена.  

Таблиця, що створена, може містити також розрахункові поля.  

Запит на оновлення використовується для зміни значень груп записів, що 

задовольняють заданим умовам підбору. Він дозволяє одночасно змінювати 

значення будь-якої кількості записів. Наприклад, підвищити ціну на усі вироби, 

що поставляються фірмами-постачальниками з кодами 15 і 74, на 11%.  

Для рішення цієї задачі спочатку створюється запит на вибірку, що 

відбирає записи з відомостями про вироби заданих фірм. Потім вихідний запит 

перетворюється в запит на оновлення по команді Запрос – Обновление. У 

нижній частині бланка запиту додається рядок «Обновление», в якому 

формуються правила обновлення (наприклад, підвищення ціни на 11%). 

Рекомендується використовувати запит з параметром, що дозволяє змінювати 

умову підвищення цін (рис. 1.4.8). 

Умова оновлення буде мати наступний вигляд: 

[Довідник товарів]![Ціна]+[Довідник товарів]![Ціна]* 

[На скільки відсотків подорожчання?] / 100 
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Запит на оновлення не буде виконаний, якщо спроба його виконання може 

привести до наступних помилок: 

- будуть дублюватися значення ключового поля;  

- можливі помилки перетворення даних (наприклад, при спробі додати до 

числових значень текстові); 

- неможлива зміна записів, які у цей час оновлюються іншими 

користувачами і заблоковані ними; 

- можливі порушення умов на значення.  

Запит на додавання забезпечує додавання одного або декількох записів, 

що відповідають умовам підбору, з однієї таблиці в кінець однієї або декількох 

таблиць. Створюється на основі запиту на вибірку по команді Запрос – 

Добавление у режимі Конструктора.  

 

 
 

Рисунок 1.4.8 – Бланк запиту на оновлення й вікно введення параметра 

 

Запит на вилучення дозволяє вилучати групу записів з однієї або декількох 

зв’язаних таблиць. Він створюється з запиту на вибірку по команді Запрос – 

Удаление в режимі Конструктора.  

Якщо в схемі даних бланка запиту на вилучення відкрита більш ніж одна 

таблиця, то необхідно зазначити, з якої саме таблиці вилучати записи: шляхом 

перетаскування символу <*> (що означає «все поля») із переліку полів таблиці 

в порожній стовпець рядка «Удаление» бланка запиту. Якщо ця таблиця 

пов’язана з іншими таблицями й увімкнено властивість Каскадное удаление 

связанных записей, то відповідні записи будуть вилучені з усіх зв’язаних 

таблиць.  

Наприклад, необхідно вилучити записи з заданим номером анульованого 

замовлення (якщо такого запису нема, можна ввести 0 – запису з таким 

номером замовлення напевно не існує) і запису з замовленнями більш ніж 
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річної давнини (припустимо, відомості про замовлення зберігають тільки один 

рік). Бланк запиту на вилучення наведено на рис. 1.4.9. 

 

 
 

Рисунок 1.4.9 – Приклад запиту на вилучення 

 

Зауваження: Рекомендується попередньо переглядати передбачувані 

результати виконання запитів за допомогою кнопки Вид  на панелі 

інструментів.  

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ДО ТЕМИ 1.4 

 

Мета. Набути навички з сортування записів по одному та декількох 

критеріях, навчитися здійснювати фільтрацію записів у таблицях із 

використанням простих та складових умов, навчитися конструювати запити на 

вибірку. Набути навички з ведення бази даних за допомогою запитів на 

створення таблиці, на додавання, на вилучення, на відновлення даних у 

таблицях, освоїти застосування запитів з параметрами. 

 

Завдання 

 

1. Відчиніть базу даних Постачання продукції. Відсортуйте записи в 

таблиці Замовлення по одному (наприклад Дата замовлення) та декількох 

ключах сортування (Дата замовлення, Код товару, Кількість).  

2. Здійсніть пошук та вибірку окремих записів, що задовольняють 

заданому критерію відбору. Виберіть з таблиці Замовлення записи, у яких: 

а) дата замовлення доводиться на квітень поточного року; 

б) кількість товару більше 50 одиниць;  

в) одночасно виконуються обидві умови; 
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г) виконується хоча б одне з заданих умов.  

3. Створіть багатотабличний запит на вибірку в режимі Конструктора.  

4. Додайте в запит розрахункове поле: визначте ціну товару в умовних 

одиницях (доларах та євро) за поточним курсом.  

5. Відсортуйте результати запиту по одному та по декількох полях.  

6. Створіть ще один запит за допомогою Мастера запросов.  

7. Створіть багатотабличний запит з параметром за своїм варіантом.  

8. Складіть запит на створення таблиці та утворіть за його допомогою 

одну таблицю за своїм варіантом. До складу нової таблиці включить 2-4 поля з 

основної і підпорядкованої таблиць, а також розрахункове поле.  

9. Створіть запит на оновлення записів головної таблиці. З'ясуйте, у яких 

випадках виконання запиту приведе до помилки.  

10. Створіть запит на додавання записів в одну з таблиць.  

11. Створіть запити на вилучення записів з таблиць з властивістю зв'язку 

Каскадное удаление связанных записей та з таблиць, зв'язаних без такої 

властивості. Поясніть різницю за результатами виконання запитів.  

12. За результатами роботи оформіть електронний звіт.  

 

Контрольні запитання 

 

1. Яким способом здійснюється сортування даних у режимі таблиці?  

2. Для чого сортують дані по двох і більш критеріях?  

3. Що таке фільтр? Які фільтри можна використовувати в MS Access? 

4. Для чого створюються запити у базі даних? 

5. Які виді запитів можна побудувати в MS Access? 

6. Як побудувати запит до бази даних за допомогою Конструктора? 

7. Які умови відбору записів можна вказати у запиті? 

8. Чи має значення, в одному рядку або в різних введені умови відбору у 

запиті? 

9. Чи є принципова різниця між запитом і фільтром?  

10. У яких випадках і чому користувачу доцільніше створити запит, а не 

фільтр? 

11. Які види запитів можна створювати у СУБД MS Access?  

12. Яку роль грають параметри при формуванні запиту з параметром?  

13. У чому суть роботи Построителя выражений?  

14. Які основні синтаксичні правила використовуються при побудові 

логічних виражень? 

15. Пояснить, як у запиті виконати розрахунок? 

16. Перелічите, які додаткові сервісні можливості дає користувачу запит на 

створення таблиці.  

17. В яких випадках доцільно використання запитів на відновлення, 

додавання і вилучення записів?  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

СУБД MS ACCESS. РОБОТА З ФОРМАМИ, ЗВІТАМИ, МАКРОСАМИ, 

WEB-СТОРІНКАМИ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОДАТКІВ  

 

Тема 2.1. Технологія побудови екранних форм відображення 

інформації засобами MS Access 

 

2.1.1. Загальні відомості про форми в MS Access 

 

Бази даних відображають інформацію на екрані у вигляді таблиць. Однак 

користувач може змінити таке надання за допомогою форм. Форми дозволяють 

представити окремі записи і навіть сховати від користувачів окремі частки 

інформації. За допомогою форм зручно забезпечити введення даних до таблиць. 

Будь-яка форма будується на основі таблиці або запиту. Порядок 

розміщення полів у формі можна організувати за своїм розсудом, внести у 

форму елементи управління. На основі одної таблиці можна створити декілька 

форм: одну для керівника, іншу – для бухгалтера, третю – для комірника і т.д. 

За допомогою форми можна переглядати і коректувати дані, добавляти і 

вилучати записи в таблицях, змінювати значення даних у полях, одержувати 

розрахункові дані, а також здійснювати контроль даних, що вводяться.  

Перелічимо можливості і переваги форм: 

- дозволяють заносити, проглядати, редагувати і друкувати дані; 

- можуть виводити на екран один запис цілком; 

- дозволяють більш активне впливати на зовнішній вид даних, чим 

таблиці, оскільки надають більш можливостей по використанню різних 

шрифтів, кольору і графіки; 

- можуть містити поля, які користувач не може редагувати, і поля, які він 

редагувати може (розподіл прав доступу і захисту інформації); 

- можуть містити поля відразу з декількох таблиць.  

Конструкція форми визначається користувачем. При цьому вказується, із 

якої таблиці (запиту) і які поля потрібно відобразити, які елементи повинні 

бути включені у форму. У MS Access існують наступні типи елементів 

оформлення й управління: поле, напис, група перемикачів, вимикач, перемикач, 

прапорець, поле зі списком, список, кнопка, рисунок, вільна рамка об’єкта, 

приєднана рамка об’єкта, лінія, прямокутник і ін.  

Форми створюються наступними способами: 

- використовуючи Автоформу; 

- за допомогою Мастера форм; 

- за допомогою Конструктора форм. 
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Вибір засобу створення форм в MS Access здійснюють у вікні Новая 

форма (рис. 2.1.1), що виводиться командою Создать на вкладці Формы вікна 

база данных. 

Простіше форми створювати за допомогою засобів автоматизації. 

 

 
 

Рисунок 2.1.1 – Засоби створення форм 

 

Повністю автоматичними є засоби, що називаються автоформами. Їх три 

види: в столбец, ленточная, табличная. 

Автоформа в столбец (рис. 2.1.2) відображає всі поля одного запису – вона 

зручна для введення і редагування даних. 

 

 
 

Рисунок 2.1.2 – Автоформа в столбец 

 

Ленточная автоформа (рис. 2.1.3) відображає одночасно групу записів – її 

зручно використовувати для оформлення виведення даних.  

Табличная автоформа (рис. 2.1.4) за зовнішнім виглядом нічим не 

відрізняється від таблиці, на основі якої вона побудована. 
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Рисунок 2.1.3 – Автоформа ленточная 

 

 
 

Рисунок 2.1.4 – Автоформа табличная 

 

Для всіх перелічених форм надається спеціальна лінійка пересування по 

записах:  За її допомогою зручно організовано 

доступ до будь-якого запису з метою редагування або додавання нових даних. 

Якщо форми створюють за даними одного об’єкту, вони називаються 

простими. Якщо форма складається з полів кількох пов’язаних таблиць, вона є 

складною. 

 

2.1.2. Створення форм із застосуванням майстра 

 

Автоматизовані засоби створення форм надає також майстер форм. На 

першому етапі роботи майстра вибирають таблиці і поля, що увійдуть до форми, 

на другому – зовнішній вигляд форми, на третьому – стиль її оформлення і на 

останньому форму зберігають.  

При проектуванні форм із застосуванням майстра необхідно виконати дії, 

передбачені у попередньому використанні автоформ: вибрати у вікні Новая 

форма (рис. 2.1.1) спосіб проектування форм – Мастер форм. 
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Ця процедура відкриває вікно Создание форм (рис. 2.1.5), в якому 

окремими кроками створюється форма. Виберіть у списку потрібну таблицю 

або запит, по якому буде побудована форма, потім зазначте потрібні поля 

таблиці (рис. 2.1.5). Перехід до кожного наступного кроку здійснюється за 

допомогою кнопки Далее. 

 

 
 

Рисунок 2.1.5 – Вікно Мастера форм показує обрану таблицю і перелік доступних полів 

 

Далі потрібно вибрати один з зовнішніх видів форми, наприклад, в один 

стовпець (рис. 2.1.6). Від цього вибору буде залежати положення керуючих 

елементів у формі, кількість одночасно виведених записів і т.п. 

 

 
 

Рисунок 2.1.6 – На цьому кроку потрібно вибрати зовнішній вигляд майбутньої форми 
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Далі виберіть стиль оформлення форми (рис. 2.1.7). Користувачеві 

пропонується до десяти різних стилів оформлення проекту: міжнародний, 

стандартний промисловий і т.д. Надається змога переглянути всі варіанти 

стилів і зробити вибір. 

 

 
 

Рисунок 2.1.7 – Мастер форм підтримує декілька стилів 

 

Введення назви форми в спеціальному рядку (рис. 2.1.8) завершає роботу 

майстра. Натискання кнопки Готово на останньому кроку приведе до 

відображення тільки що створеної форми на екрані. 

 

 
 

Рисунок 2.1.8 – Введення назви форми 
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Приклад  багатотабличної форми на базі зв’язаних таблиць наведено на 

рис. 2.1.9. Форма створена з таблиці Довідник товарів (вибрані поля 

Найменування товару, Ціна, Одиниця виміру) і таблиці Замовлення (вибрані 

поля Дата, Кількість). Зовнішній вигляд підпорядкованої форми – табличний, 

стиль оформлення форми – звичайний, імена форм: головної – «Товар», 

підпорядкованої – «Відомості про замовлення». 

 

 
 

Рисунок 2.1.9 – Приклад багатотабличної форми 

 

2.1.3. Проектування форм із застосуванням конструктора  

 

Створення форм засобами конструктора найбільш трудомісткий спосіб, але 

він дозволяє побудувати форму повністю за бажанням користувача, з 

урахуванням усіх його вимог до дизайну форми. 

При проектуванні форм із застосуванням конструктора необхідно вибрати 

у вікні Новая форма (рис. 2.1.1) спосіб проектування форм – Конструктор. 

Конструктор забезпечує створення макета форми, дає змогу використовувати 

інструменти, за допомогою яких можна удосконалити макет.  

Проектування форм із застосуванням Конструктора вимагає вказати 

таблицю або запит, для яких створюється форма, після цього з’являється 

робоче вікно конструктора форм (рис. 2.1.10). 

Разом з вікном з’являються вікно обраної таблиці (або запиту) з переліком 

полів для включення у форму, а також список полів таблиці чи запиту. Якщо 

список з яких-небудь причин не з’явився, то вивести його можна кнопкою 

Список полей на панелі інструментів або командою Вид – Список полей. 

Проектування форми відбувається за допомогою пересування полів з вікна, 

де відображена обрана таблиця, на макет форми в місце означене як Область 

данных. Кожне поле, яке розміщене на формі, складається з двох складових 

елементів: ліворуч – назва поля (тип Подпись), праворуч – вміст поля БД (тип 

Поле). Їх розмір відповідає розміру полів у таблиці. Точне значення розміру 

можна побачити в рядку Ширина столбца діалогового вікна Свойства, яке 
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відкривається з контекстного меню. Підпис містить або текст, визначений 

властивостями цього елементу, або ім’я поля. Як правило, користувач змінює 

ім’я поля на загальноприйняту назву. При маркіруванні полів можна виконати 

функції форматування, загальні для всіх Windows-додатків: встановити їх 

розмір, колір, тип шрифту, перетягнути в друге місце та ін. Для цього потрібно 

клацнути два разу на заголовку відповідної функціональні області. Розміщення 

елементів відбувається на принципах раціонального використання площі макету 

та естетичного вигляду майбутньої форми. 

 

 
 

Рисунок 2.1.10 – Приклад форми в режимі Конструктора 

 

Крім Области данных до складу форми можна включити інші частини: 

- колонтитули (командою Вид – Колонтитулы); 

- область заголовка (командою Вид - Заголовок/примечание формы). 

Таким чином, форма, яку проектує користувач, може мати три 

функціональні області: заголовок, область даних та примітки.  

 

2.1.4. Використання елементів управління у конструкторі форм 

 

Великі переваги щодо сервісу при використанні форм дає розміщення на 

макеті елементів управління. Вони містять усі дані в формі або в звіті. 

Елементи управління – це об’єкти форми або звіту, що призначені для виводу 

даних на екран, виконання макрокоманд чи оформлення форми або звіту. 

Елементи  управління  представлені у вигляді  кнопок  на панелі  елементів 

(рис. 2.1.11). 

 

 
 

Рисунок 2.1.11 – Панель елементів управління 

 

Установка панелі елементів виконується командою Вид – Панели 

инструментов – Панель элементов, або спеціальною кнопкою на панелі 

інструментів. Якщо при переміщенні полів панель заважає, її можна 

перемістити в інше місце екрану і змінити розмір. Панель елементів містить 
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об’єкти, котрі можна розташовувати на формах. За замовчуванням 

активізується інструмент вибору об’єктів. Він призначений для того, щоб 

вибрати об’єкт на формі, з яким необхідно працювати. Для створення на формі 

нового елемента, надо вибрати його на панелі елементів, форма курсору миші 

змінюється на хрестик і поруч з’являється значок цього елементу. Потім 

розміщуємо елемент на формі. 

Кожна кнопка панелі елементів має власні умовні позначки, які наведені у 

таблиці 2.1.1. 

Використання елементів управління в формі відбувається таким чином: 

1) наводимо курсор миші на потрібний елемент і натискаємо ліву кнопку 

миші; 

2) на формі обираємо місцезнаходження для елемента та курсором миші 

обмежуємо його розмір; 

3) після того, як елемент управління з’явився на формі, його можна 

копіювати чи переміщати на інше місце. 

Елементи управління можуть бути зв’язаними чи вільними. Зв’язаний 

елемент управління приєднаний до поля базової таблиці чи запиту. Такі 

елементи управління використовуються для відображення значень з полів бази 

даних, а також обчислення значень за вираженням. Прикладом таких елементів 

є поле, перемикач, прапорець, список, поле зі списком. 

Для вільного елементу управління джерела даних не існує. Вільні елементи 

управління використовуються для виведення на екран даних, геометричних 

фігур та малюнків. Прикладом вільного елементу є напис, прямокутник, лінія, 

кнопка, малюнок. 

Звичайно при встановленні зв’язаних елементів на макеті форми 

автоматично встановлюється зв’язаний з ним вільний елемент, наприклад 

напис. Якщо до елементу управління приєднаний напис, він має наступний 

вигляд (рис. 2.1.12). 

Після того, як зв’язаний елемент встановлено, йому необхідно призначити 

дані, які будуть через нього відображені. Для цього потрібно: 

1) Активізувати елемент. 

2) Натиснути кнопку Свойства на панелі інструментів. 

3) До полю Данные увести назву полю таблиці чи запиту, з яким буде 

зв’язаний елемент управління. 

Розглянемо деякі властивості елементів розділу «Область данных». 

При додаванні у форму елементів управління, зв’язаних з полями даних 

таблиць або запитів, зручно в режимі Конструктора відчинити список полів 

(команда Вид – Список полей або кнопка Список полей на панелі інструментів 

Конструктор форм) і зробити буксирування потрібного поля у визначене місце 

форми. 

Додавання у форму незв’язаних елементів управління робиться за 

допомогою панелі інструментів Панель элементов. Для цього варто клацнути 
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на кнопці обраного елемента на Панели элементов, а потім клацнути в місці 

розташування верхнього лівого кута цього елемента у формі.  

 

Таблиця 2.1.1 – Умовні позначки кнопок панелі елементів 

 

 Выбор объектов Для виділення об’єктів 

 Надпись 
Виводить описовий текст, наприклад, назви, заголовка чи 

короткої інструкції 

 Поле Відображає дані з таблиці, запиту чи інструкції SQL 

 
Группа 

переключателей 
Група параметрів, призначених для вибору одного значення 

 Выключатель 
Відображає логічне значення з базової таблиці, запиту чи 

інструкції SQL 

 Переключатель 
Відображає логічне значення з базової таблиці, запиту чи 

інструкції SQL 

 Флажок 
Відображає логічне значення з базової таблиці, запиту чи 

інструкції SQL 

 Поле со списком 

Дозволяє вводити значення з клавіатури чи вибирати 

значення з попередньо створеного списку. Є складеним 

елементом керування, що поєднує елемент керування поле й 

елемент керування список 

 Список 
Надає список значень для вибору, щоб не вводити значення в 

поле самостійно та умикнути помилок 

 Кнопка 
Використовується для запуску набору макрокоманд. 

Наприклад, можна створити кнопку, що відкриває іншу 

форму 

 Рисунок Використовується для виводу малюнків на форму 

 
Свободная рамка 

объекта 
Призначена для відображення об’єкта OLE, не збереженого в 

таблиці бази даних MS Access 

 
Присоединенная 

рамка объекта 
Призначена для відображення об’єкта OLE, що зберігається в 

таблиці бази даних MS Access 

 Разрыв страницы 
Вказує початок в формі нового екрана чи початок друкованої 

сторінки 

 Набор вкладок 
Містить сторінки, на яких містяться інші елементи керування. 

При виборі користувачем однієї з вкладок активізується 

відповідна їй сторінка 

 
Подчиненная 

форма/отчет 
Призначений для впровадження в форму іншої форми 

 Линия Зображує горизонтальну, вертикальну чи похилу пряму лінію 

 Прямоугольник Зображує прямокутник 

 Active X 
Спеціальні елементи, що поміщаються у форму для 

розширення можливостей взаємодії користувача з додатком. 

Прикладом елемента Active може служити календар 

 

Для введення в поле вираження, що обчислюється, викликайте в його 

контекстному меню команду Свойства – Данные й у рядку «Данные» клацніть 



 

 63 

на кнопці  Построить для введення формули за допомогою Построителя 

выражений або введіть формулу вручну. Аналогічно у форму можуть бути 

додані інші елементи управління, наприклад, прапорці, перемикачі, списки, 

кнопки, рисунки.  

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1.12 – Зв’язок напису та зв’язаного елементу управління  

 

До виділеного елементу форми застосовні наступні дії: 

- зміна розміру (перетаскуванням маркерів); 

- форматування за допомогою панелі Формат (форма/отчет); 

- зміна положення об’єкту (перетаскуванням за лівий верхній маркер, що 

більш інших і служить тільки для переміщення).  

Контекстне меню кожного об’єкту містить команди, що відносяться до 

положення, оформленню об’єкту, черговості переходу від об’єкту до об’єкту 

(від поля до поля), подіям, що пов’язані з використанням об’єкту та ін.  

 

2.1.5. Створення діаграм 

 

СУБД MS Access дає можливість створення форм, які містять діаграми, і 

дають користувачеві більшої наочності для уявлення даних. 

Щоб приступити до проектування такої форми необхідно у вікні Новая 

форма (рис. 2.1.1) вибрати початкову таблицю або запит, а у верхньому списку 

Диаграмма. 

Вікно Создание диаграммы передбачає виконання дій окремими кроками: 

1) Спочатку потрібно вибрати поля з області Доступные поля, які 

включаються до складу форми (рис. 2.1.13). 

Перехід до кожного наступного кроку здійснюється за допомогою кнопки 

Далее. 

2) Потім  вибираємо  тип  діаграми  з  двадцяти  запропонованих  типів 

(рис. 2.1.14). 

 

Маркери 

переміщення 

Виділений 

елемент управління 

Маркери 

розмірів 

Напис до 

елементу поле 
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Рисунок 2.1.13 – Вибір полів для створення форми, яка містіть діаграму 

 

 

 
 

Рисунок 2.1.14 – Вибір типу діаграм 

 

3) На наступному кроці треба здійснити вибір типу відображення даних 

на діаграмі. Тут користувач має можливість  змінити  розташування  даних 

(рис. 2.1.15). 
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Рисунок 2.1.15 – Вибір типу відображення даних на діаграмі 

 

4) На останньому кроці необхідно ввести назву діаграми (рис. 2.1.16). 

Вихід з процесу створення форми з діаграмою здійснюється за допомогою 

кнопки Готово. 

 

 
 

Рисунок 2.1.16 – Введення назви діаграми 

 

Після появи форми з діаграмою її можна форматувати як будь-який 

графічний об’єкт за допомогою панелі Настройка изображения та WordArt, які 

з’являються при активізації об’єкту. 
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ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ДО ТЕМИ 2.1 

 

Мета. Набути навички по створенню та використанню форм у середовищі 

MS Access, навчитися за допомогою форм додавати, коректувати, вилучати дані 

таблиць, виконувати сортування та фільтрацію, засвоїти елементарні відомості 

по проектуванню та модифікації форм у режимі Конструктора.  

 

Завдання 

 

1. Виберіть створення однієї з Автоформ, наприклад, в столбец, 

виділивши попередньо таблицю, за якоъ буде створена Автоформа. Можна 

обрати не таблицю, а раніше створений запит, якщо необхідно побудувати 

форму по ньому.  

Для створення Автоформы можна також скористатися кнопкою панелі 

інструментів Новый объект  та вибрати пункт Автоформа, попередньо 

необхідно виділити потрібну таблицю.  

Порівняйте отриману Автоформу з формою MS Excel за можливостями та 

зовнішньому вигляду.  

2. Випробуйте: 

- переміщення по записах (використовуючи кнопки на низу форми); 

- введення записів у таблицю; 

- вилучення записів (наприклад, кнопкою Удалить запись   ); 

- заміну значень полів.  

3. Виконайте фільтрацію даних у формі.  

Створіть фільтр по виділеному (див. лаб. раб. №3). Перегляньте таблицю, 

перевірте роботу фільтра (для Автоформы в столбец використовуйте кнопки 

переходу на низу форми).  

Накладіть більш гнучкий фільтр на форму (наприклад, кнопкою Изменить 

фильтр) з однієї умови, потім з двох-трьох умов. Умови введіть у порожній 

бланк форми, що з'явився (рис. 2.1.17). Додаткові умови можна задати на 

вкладці Или. 
 

 
 

Рисунок 2.1.17 – Бланк фільтра для Автоформы в столбец 
 

Застосуйте фільтр. Проаналізуйте результат його виконання та скасуйте 

фільтрацію кнопкою Удалить фильтр. 
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4. Створіть ленточную й табличную Автоформы (вони створюються 

аналогічно Автоформе в столбец). Зробіть висновок про особливості їхнього 

використання. 

5. Створіть однотабличну форму у режимі Мастера форм. 

Для цього на вкладці вікна бази даних Формы натисніть кнопку Создать, 

виділіть пункт Мастер форм, виберіть у списку потрібну таблицю або запит, за 

яким буде побудована форма. На наступному кроку зазначте потрібні поля 

таблиці (рис. 2.1.5). 

Далі оберіть зовнішний вид форми (рис. 2.1.6). Від цього вибору буде 

залежить положення керуючих елементів у формі, кількість одночасно 

виведених записів та ін. 

Потім виберіть стиль оформлення форми (рис. 2.1.7). Натискання кнопки 

Готово на наступному кроку приведе до відображення тільки що створеної 

форми на екрані. 

Створіть аналогічні форми з зовнішнім виглядом Ленточная, Табличная та 

Выровненная. 

6. Створіть багатотабличну форму на базі зв'язаних таблиць. Для бази 

Постачання продукції створення двохтабличної форми можна виконати 

наступним способом. 

Викличте Мастер форм та виберіть поля Найменування товару, Ціна, 

Одиниця виміру з таблиці Довідник товарів, потім поля Дата, Кількість з 

таблиці Замовлення. На наступному кроку виберіть тип представлення даних з 

таблиці Довідник товарів та встановите перемикач у положення Подчиненные 

формы. На наступному кроку виберіть зовнішній вигляд підпорядкованої 

форми – табличний. Зазначте стиль оформлення форми – звичайний. Задайте 

імена форм: для головної – Товар, для підпорядкованої – Відомості про 

замовлення. Після натискання кнопки Готово з'явиться форма, що зображена на 

рис. 2.1.9. 

7. Змініть властивості полів однієї з побудованих раніше Автоформ. 

Періодично переглядайте змінену форму у режимі форми.  

У режимі Конструктора форм можна виконати будь-які зміни створеної 

форми, що стосуються розташування керуючих елементів, розташування полів 

та їхніх властивостей, форматування полів, оформлення елементів та ін. Вхід в 

цей режим здійснюється командою Вид – Конструктор або кнопкою Вид.  

Форма може містить розділи Заголовок формы, Область даннях, 

Примечание формы та ін. (рис. 2.1.10). Для зміни властивостей кожного розділу 

потрібно клацнути два рази на його заголовку. Розглянемо деякі властивості 

елементів розділу Область данных. 

Для розміщення у галузях форми потрібних об'єктів (поле, текст, 

графічний об'єкт і т.д.) необхідно використовувати елементи наступних 

панелей інструментів: Конструктор форм, Панель элементов, Формат 

(форма/отчет). 

При додаванні у форму елементів управління, зв'язаних з полями даних 

таблиць або запитів, зручно в режимі Конструктора відчинить список полів 
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(команда Вид – Список полей або кнопка Список полей панелі інструментів 

Конструктор форм) та зробити буксування потрібного поля у визначене місце 

форми. Додавання у форму незв'язаних елементів управління робиться за 

допомогою панелі інструментів Панель элементов. Для цього варто клацнути 

на кнопці обраного елемента на Панели элементов, а потім клацнути в місці 

розташування верхнього лівого кута цього елемента у формі. Для введення в 

поле вираза, що обчислюється, викликайте в його контекстному меню команду 

Свойства – Данные та у рядку Данные клацніть на кнопці    Построить для 

введення формули за допомогою Построителя выражений або введіть 

формулу вручну. Так само у форму можуть бути додані інші елементи 

управління, наприклад, прапорці, перемикачі, списки, кнопки, рисунки.  

До виділеного елементу форми застосовні наступні дії: 

- зміна розміру (перетаскуванням маркерів); 

- форматування за допомогою панелі Формат (форма/отчет); 

- зміна положення об'єкта (перетаскуванням за лівий верхній маркер, що 

більше інших і служить тільки для переміщення).  

Контекстне меню кожного об'єкта містить команди, що відносяться до 

положення, оформлення об'єкта, черговості переходу від об'єкту до об'єкту (від 

поля до поля), подіям, пов'язаним з використанням об'єкта та ін. 

8. Змінить деякі властивості полів та випробуйте ці зміни в режимі 

введення даних за допомогою форми.  

Розглянемо команду контекстного меню Свойства докладніше. При виборі 

команди для елемента Поле (в нього вводиться інформація) або елемента 

Надпись (він містить назву, що відображена у формі) з'являється діалогове 

вікно властивостей елемента. Для елемента Надпись, як більш примітивного 

елемента, багато властивостей недоступні.  

Рекомендується змінити деякі з властивостей.  

На вкладці Макет: 

- число десяткових знаків; 

- вивід на екран;  

- режим виводу; 

- смуги прокручування; 

- геометричні (розміри) та властивості форматування (колір, курсив 

та ін.).  

На вкладці Данные: 

- дані (як визначається значення поля); 

- доступ (можливість зміни значень поля); 

- маска введення; 

- значення за замовчуванням. 

Щоб користувач випадково не змінив дані, що не підлягають змінюванню 

(наприклад, поле зв'язку Код у підпорядкованій таблиці), необхідно встановити 

наступні властивості:  

- Доступ – Нет (курсор не встановлюється у полі); 
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- Блокировка – Да (неможливо змінити значення поля, навіть якщо 

доступ до нього відкритий).  

На вкладці События: імена процедур (програм на мові Visual Basic, що 

будуть викликані для обробки відповідних подій, наприклад, натискання 

кнопки миші).  

На вкладці Другие: 

- рядок стана; 

- спливаюче підказування.  

На вкладці Все можна переглянути усі властивості елемента.  

9. За результатами роботи оформіть електронний звіт.  

 

Контрольні запитання 

 

1. Які операції можна виконати за допомогою форми бази даних?  

2. Чим відрізняється форма від таблиці? У чому переваги застосування 

форм?  

3. Перерахуйте відомі Вам типи елементів оформлення й управління 

форм.  

4. Що являє собою Автоформа та скільки її різновидів Ви знаєте?  

5. Які можливості дає користувачу Мастер форм?  

6. Поясніть, як можна створити багатотабличну форму на базі зв'язаних 

таблиць.  

7. Як здійснюється створення форми за допомогою Конструктора? 

8. Перелічите відомі Вам типи елементів оформлення й управління форм. 

9. Поясніть, як може бути використана панель елементів? 

10. Як установлюється зв’язок між формою і даними з таблиці? 

11. Чи можна внести системну дату у форму? 

 

Тема 2.2. Створення звітів у середовищі MS Access 

 

2.2.1. Призначення та принципи проектування звітів в MS Access  

 

Звіт – це засіб організації швидкого та якісного виводу результатів аналізу 

даних (підбору) будь-якої форми і складності на екран, принтер, у текстовий 

файл. Звіт виводить на екран і дозволяє друкувати документ відповідного 

зовнішнього виду, якій містить обрані, потрібні користувачеві, дані з таблиці 

або запиту. Як правило, перед тим, як друкувати звіт, користувач проводить 

підготовче проектування звітів на ескізі. Звіти повинні також враховувати 

параметри принтера та паперу. 

На відміну від форм, звіт часто відображає безліч записів у виді, якій 

нагадує режим таблиці. Різниця між режимом таблиці і надрукованим звітом 

перебуває у тому, що звіт може містити підсумки, відформатовані заголовки, 

колонтитули, номера сторінок і стилі, які виділяють дані.  

Перелічимо можливості звітів: 
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- організує документ з даними відповідного зовнішнього виду з ціллю 

друку на принтері або відправки в текстовий або табличний редактор; 

- забезпечує можливість швидкого оформлення зовнішнього виду 

друкованого документу; 

- містіть дані з таблиці або запиту, що потрібні та обрані користувачем; 

- у звіті не можна редагувати дані, але їх можна експортувати у зовнішні 

редактори, наприклад текстовий редактор MS Word; 

- звіт може бути складений на основі таблиці або запиту; 

- звіт може містіть дані з декількох баз даних. 

Рідко звіт створюється на основі однієї таблиці, і рідко в звіт потрапляють 

усі дані таблиці. За винятком деталізованих звітів у звіті звичайно 

відображається частина даних однієї таблиці або дані декількох таблиць.  

Конструкція звіту визначається користувачем. При цьому вказується, з 

якої таблиці (запиту) і які поля потрібно виводити. Для створення звіту 

потрібно відкрити вкладку Отчеты вікна бази даних і натиснути кнопку 

Создать. На екрані з’явиться діалогове вікно Новый отчет (рис. 2.2.1), у якому 

користувачу дається можливість вибору способу створення звіту.  

MS Access містить декілька засобів для створення звітів: Автоотчет, 

Мастер отчетов (для створення звітів, заснованих на однієї або декількох 

таблицях), Конструктор, Мастер диаграмм, Мастер почтовых наклеек. 

Найпростішій засіб автоматичного проектування реалізований автозвітами 

(база данных/Создать/Новый отчет/ Автоотчет в столбец). Крім автозвітів в 

столбец, існують ленточные автозвіти. 

 

 
 

Рисунок 2.2.1 – Діалогове вікно Новый отчет 
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2.2.2. Створення звіту із застосуванням майстра 
 

Засобом автоматизованого створення звітів є майстер звітів. Майстер 

працює в шість етапів. Під час його роботи виконується вибір базових таблиць 

або запитів, полів звіту, групування полів, методів їх сортування, форми макету 

та стилю його оформлення.  

На вкладці вікна бази даних Отчеты натисніть кнопку Создать, виділіть 

пункт Мастер отчетов, виберіть у списку потрібну таблицю або запит, по 

якому буде побудований звіт. На наступному крокі зазначте потрібні для звіту 

поля таблиці (рис. 2.2.2). 

Після натискання кнопки Далее на екрані з’являється діалогове вікно, у 

якому можна уточнити параметри групування записів у звіті і вибрати одне або 

декілька конкретних полів, за значеннями яких групування повинно 

здійснюватися (рис. 2.2.3), а також порядок сортування (рис. 2.2.4), макет звіту, 

наприклад, в один стовпець (рис. 2.2.5).  
 

 
 

Рисунок 2.2.2 – У вікні Создание отчетов потрібно обрати таблицю й поля 
 

 
 

Рисунок 2.2.3 – У цьому вікні можна додати до звіту рівні групування 
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У наступному діалоговому вікні користувачу дається можливість вибрати 

стиль оформлення звіту (рис. 2.2.6). 

Останній крок Мастера отчетов дозволяє привласнити звіту ім’я і 

вибрати наступні дії – перейти в режим попереднього перегляду або відкрити 

звіт у режимі Конструктора для зміни його структури (рис. 2.2.7). Натискання 

кнопки Готово приведе до відображення тільки що створеного звіту на екрані. 

 

 
 

Рисунок 2.2.4 – Виберіть для сортування від одного до чотирьох полів 
 

 
 

Рисунок 2.2.5 – Виберіть макет і орієнтацію звіту 

 

Якщо потрібно створити багатотабличний звіт з інформацією про товари, 

клієнтах та їх замовленнях на базі зв’язаних таблиць, необхідно викликати 

Мастер отчетов, вибрати поле Найменування клієнта із таблиці Довідник 

клієнтів, поле Найменування товару із таблиці Довідник товарів, поля Дата і 

Кількість із таблиці Замовлення (рис. 2.2.2). 
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Рисунок 2.2.6 – Можна визначити зовнішній вигляд звіту 

 

 
 

Рисунок 2.2.7 – Привласніть ім’я звіту та уточніть, як відкривати звіт 

 

На  наступному  кроку  майстра  виберіть  вид  подання  даних.   Вікно 

(рис. 2.2.6) з’явиться лише у тому випадку, якщо на попередньому кроку були 

обрані поля з декількох таблиць. З його допомогою можна визначити таблицю 

для групування записів у звіті. Вибираємо, наприклад, таблицю Довідник 

товарів, яка групує записи звіту по найменуваннях товарів – іншими словами, у 

звіті спочатку будуть приведені усі записи таблиць Довідник клієнтів і 

Замовлення для товару першого найменування, потім усі записи для другого 

найменування і т.д. На наступному кроку (рис. 2.2.3) здійснимо групування 

даних по полю Найменування клієнта. Щоб додати нове поле для групування, 

його потрібно виділити і перенести в зразок справа за допомогою кнопки . 

Якщо ж буде потрібно видалити поле зі зразка справа, це можна здійснити за 

допомогою кнопки . 
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Оскільки на попередньому кроку ми вибрали таблицю Довідник товарів у 

якості головного поля групування вже автоматично зазначене поле 

Найменування товару (рис. 2.2.8). 

Зауваження: дозволяється добавляти до трьох полів, що у сполученні з 

автоматично зазначеним полем дозволяє задати до чотирьох рівнів групування. 

Скориставшись кнопками  і  (поруч із написом Уровень) для переміщення 

поля, можна зазначити пріоритет полів, які служать для групування. Спосіб 

групування відображається в зразку звіту, розташованому в правій частині 

діалогового вікна (рис. 2.2.3). 

Важливою причиною включення рівнів групування є те, що вони 

дозволяють проводити підсумкові обчислення по числових полях усередині 

кожної групи. Рекомендується спробувати декілька різних способів групування 

по обраних полях та зробіть висновок, який зі способів надає користувачу 

найбільш інформативний звіт і по яким викликаним даним.  

 

 
 

Рисунок 2.2.8 – Тут визначається таблиця для групування записів у звіті  

 

На наступному кроку Мастер отчетов дозволяє задати порядок 

сортування даних звіту й обчислення підсумків. Для сортування можна вибрати 

від одного до чотирьох полів. Якщо звіт створюється на основі запиту, який 

містить уже відсортовані дані, або якщо звіт генерується таким чином, що 

послідовність полів, по яким сортувалися дані, не змінилася, поля для 

сортування в цьому вікні вибирати не треба.  

Групи в звітах автоматично сортуються по полях, які використовуються 

для групування. Однак, у цьому діалоговому вікні можна вибрати одне або 

декілька полів, що будуть застосовуватися для сортування записів усередині 

групи. 

В якості поля для первинного сортування записів встановлено поле Дата, 

у якості додаткового – поле Кількість. 
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Кнопка Итоги відкриває діалогове вікно Итоги (рис. 2.2.9), в якому 

перераховані всі числові або грошові поля, що входять в інформаційну частину 

звіту. У нашому прикладі присутнє тільки числове поле Кількість. 

Щоб підсумкові величини з’явилися у звіті, досить установити прапорець 

використовуваної функції:  

 Sum – обчислює суму значень для даного поля;  

 Avg – обчислює середнє значення для даного поля;  

 Min – обчислює мінімальне значення для даного поля;  

 Max – обчислює максимальне значення для даного поля.  

Потрібно зазначити також, чи варто відображати записи усередині кожної 

групи або обмежиться виводом підсумкових значень. При першій побудові 

звіту рекомендується установити в групі Показать перемикач Данные и итоги, 

щоб можна було бачити, яким способом MS Access упорядковує інформацію. 

Надалі дані можна сховати за допомогою Конструктора, що приведе до 

зменшення розміру звіту і дозволить уникнути непотрібних подробиць. 

 

 
 

Рисунок 2.2.9 – Тут можна виконати підведення підсумків 

за числовими значеннями у кожній групі звіту 

Можна також установити прапорець Вычислить проценты, щоб MS Access 

підрахував відсотки від підсумкової суми для кожної групи, у якій 

обчислюється проміжна сума. Це робиться у випадку, коли, наприклад, 

потрібно оцінити внесок кожної групи в загальний результат. 

Обчислення підсумків буде неможливо, якщо звіт не містить числових 

полів. 

Редагування структури звіту виконують у конструкторі, діється це 

аналогічно редагування форми. Приклад відредагованого звіту наведений на 

рис. 2.2.10. 
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Рисунок 2.2.10 – Приклад звіту в MS Access 

 

2.2.3. Проектування звіту із застосуванням конструктора 

 

Створення звітів засобами конструктора найбільш трудомісткий спосіб, але 

він дозволяє побудувати звіт повністю за бажанням користувача, з урахуванням 

усіх його вимог до дизайну звіту. 

Структура звітів містить у собі наступні області розміщення даних: 

найменування звіту (розміщається у заголовку), найменування полів, зміст полів 

та графіка (лінії, прямокутники, малюнки). 

Вікно Конструктора звітів надане на рис. 2.2.11. 

Діалогове вікно Конструктора звітів містить сітку, яка є орієнтиром для 

вирівнювання і розміщення елементів звіту. У вікні Конструктора 

заповнюються наступні області: заголовок звіту, верхній і нижній колонтитули, 

область даних, область приміток. Якщо встановлені угрупування даних, то в 

звіті задаються області для заголовків груп і приміток до груп записів. 

 Заголовок розміщується спочатку звіту і друкується на першій сторінці. 

Він використовується при створенні титульної сторінки звіту. 

 Верхний колонтитул розміщується спочатку кожної сторінки і під 

заголовком звіту. У цій області містяться назви стовпців (полів). 

 Заголовок группы розміщується перед першим записом кожної групи. 

 Область данных використовується для відображення окремих записів із 

вихідної таблиці або звіту. 

 Примечания групп розміщується після останнього запису області даних 

відповідної групи. Як правило це – підсумковий рядок групи. 

 Нижний колонтитул розміщується і друкується в нижній частині 

кожної сторінки. Частіше усього використовується для друку номера сторінки. 

 Примечания отчета розміщуються і друкуються наприкінці звіту. У цій 

області міститься підсумковий рядок звіту. 
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Конструктор звітів дає користувачу багато засобів для формування нових 

звітів або удосконалювання звітів, створених у режимах Автоотчет або Мастер 

отчетов. 

Панель елементів містить всі елементи керування для введення і 

відображення інформації у відповідних областях звіту. Використання та 

призначення елементів управління повністю аналогічно елементам управління в 

конструкторі форм, розглянутим у попередній лекції. 

Перелік полів, що включаються до складу звіту, залежить від вихідної 

таблиці або запиту. Мишею будь-яке поле з цього списку може бути 

переміщене в звіт. 

Вікно Свойства висвітлює властивості об’єктів, що використовуються у 

звітах: елементів управління, окремих розділів звіту і самого звіту. 

Вікно властивостей (рис. 2.2.12) можна викликати на екран за допомогою 

контекстного меню або команди  Вид – Свойства. 

 

 
 

Рисунок 2.2.11 – Вікно Конструктора звітів 

 

У вікні Свойства існують вкладки, які поділяють властивості на наступні 

категорії:  

 Макет. Властивості цієї категорії – Подпись, Ширина, Верхний 

колонтитул, Нижний колонтитул визначають зовнішній вигляд звіту.  

 Данные. Визначають, які дані використовуються в звіті і як вони 

обробляються. Використовується також для введення формул для 
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розрахункових полів. Властивість Источник записей показує вихідну таблицю. 

Існують також такі властивості, як  Фильтр, Порядок сортировки.  

 

 
 

Рисунок 2.2.12 – Властивості розділу Область даних 

 

 События. Дозволяють привласнити визначені команди різним діям, що 

виконуються з об’єктами звіту.  

 Другие. Вмикають властивості, що не ввійшли в попередні категорії. 

 

2.2.4. Модифікація звіту в режимі конструктора. Перегляд і друкування 

звіту 

Розглянемо деякі операції для модифікації й поліпшення звітів. 

Зміна висоти області здійснюється наступним чином: 

1) потрібно установити курсор на нижню границю області для одержання 

двонаправленої стрілки; 

2) потім перетягнути курсор на потрібну відстань. 

Переміщення заголовка звіту (якщо назва звіту повинна з’являтися на 

кожній сторінці звіту): 

1) збільшуємо висоту області верхнього колонтитула; 

2) натискаємо кнопку миші на назві звіту і перетягуємо його в область 

верхнього колонтитула. 

Зміна назви звіту: натискаємо лівою клавішею миші на назву звіту і 

змінюємо текст назви. 

Вилучення і вставка області заголовка або області примітки здійснюється за 

допомогою команди  Вид – Заголовок/Примечание. 

Зміна властивості Подпись: 

1) потрібно відкрити вікно Свойства; 

2) натискаємо лівою клавішею миші на вкладці Макет; 

3) змінюємо значення властивості Подпись, щоб в області заголовка вікна 

з’явився такий же текст. 
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Вилучення стовпців із звіту (щоб вилучити стовпець із звіту, потрібно 

вилучити два елементи: поле і його назву): 

1) натискаємо лівою клавішею миші на поле в області даних; 

2) утримуємо клавішу <Shift> і натискаємо лівою клавішею миші за назвою 

поля в області верхнього колонтитула (при цьому обидва елементи є 

виділеними); 

3) натиснути клавішу <Delete>. 

Угруповання і сортування даних виконується за допомогою команди Вид - 

Сортировка и группировка: 

1) У діалоговому вікні Сортировка и группировка (рис. 2.2.13) у верхній 

порожній рядок першого стовпця ввести зі списку, що розкривається, ім’я поля, 

для якого створюються групи записів. Потім натиснути клавішу <Enter>. 

2) В другому стовпці вікна діалогу автоматично установиться порядок 

сортування По возрастанию, а в нижній частині вікна з’явиться поле Свойства 

группы. 

3) До поля Свойства группы встановити властивості для створюваної 

групи. Можна скористатися властивостями, установленими за замовчуванням. 

4) Відредагувати властивість Заголовок группы, розкрити список і вибрати 

«ДА», тобто створити область Заголовок группы для поля, у якому будуть 

згруповані дані. 

 

 

 
Рисунок 2.2.13 – Діалогове вікно Сортировка и группировка 

 

5) Аналогічно створюється область Примечание группы. 

6) Закрити вікно Сортировка и группировка. 

7) У вікні Конструктора перенести поле і підпис в область Заголовок 

группы. 

Вставка номера сторінки, дати, часу: 

1) Скористаємось командою  Вставка – Номера страницы або Дата/Время; 

2) у діалоговому вікні, що відкрилося, вибираємо тип, місце для розміщення 

і засіб вирівнювання. 
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Зміна стилю вибрати стиль можна за допомогою команди Формат – 

Автоформат. 

Якщо вами передбачені усі необхідні функції у звіті та удосконалений його 

зовнішній вигляд, можна закривати вікно Конструктора, виконав операцію 

збереження. 

Перегляд і друкування звіту 

Створений звіт можна вивести на екран таким чином: вибрати ім’я звіту в 

списку, потім скористатися кнопкою Просмотр панелі інструментів або 

командою Файл – Предварительный просмотр. На екрані з’явиться вікно 

готового звіту (рис. 2.2.14). 

В верхній його частині розміщено панель управління звітом. За допомогою 

кнопок панелі можна вибрати найбільш задовільні параметри для перегляду 

сторінок звіту. Якщо формат звіту не дозволяє побачити його в межах екрану, 

можна вибрати необхідний масштаб для перегляду. Масштаб, встановлений для 

перегляду, не впливає на розмір звіту при друкуванні. 

 

 
 

Рисунок 2.2.14 – Перегляд створеного звіту 

 

Якщо звіт містить багато сторінок, існують три кнопки, що дозволяють 

змінювати кількість виведених на екран сторінок: одна, дві, чотири сторінки на 

екрані. 

Друкування звіту здійснюється командою Файл – Печать. У діалоговому 

вікні, що відкрилося, встановлюємо параметри друку, потім натискаємо кнопку 

ОК. 
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ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ДО ТЕМИ 2.2 

 

Мета. Набути  навички  зі створення та редагування звітів у середовищі 

MS Access. 

 

Завдання 

 

1. Виберіть створення одного з Автоотчетов, наприклад, в столбец, 

виділив попередньо таблицю, за якою буде створений Автоотчет. Можна 

вибрати не таблицю, а раніше створений запит, якщо необхідно побудувати 

звіт по ньому. 

Для створення звіту можна також скористатися кнопкою панелі 

інструментів Новый объект   та вибрати пункт Отчет, на наступному 

кроку – Автоотчет, обов'язково виділивши попередньо потрібну таблицю.  

2. Створіть ленточный Автоотчет (створюється аналогічно 

Автоотчету в столбец). Зробіть висновок про особливості використання 

Автоотчета в столбец та ленточного. 

3. Створіть однотабличний звіт у режимі Мастера отчетов. 

4. Створіть багатотабличний звіт з інформацією про товари, клієнтах та 

їхніх замовленнях на базі зв'язаних таблиць. 

5. За результатами роботи оформіть електронний звіт 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Яке призначення звіту як об’єкту бази даних? 

2. Чим відрізняються звіти від форм? 

3. Які існують в MS Access засоби побудови звітів? 

4. Що являє собою Автоотчет, і скільки його різновидів Ви знаєте? 

5. Як побудувати звіт за допомогою Мастера отчетов? 

6. Поясніть, яким способом можна створити багатотабличний звіт на базі 

зв’язаних таблиць. 

7. Як здійснюється створення звіту за допомогою Конструктора? 

8. При створенні яких звітів користувачу дається можливість вибору виду 

представлення даних? 

9. Яким засобом створюється діаграма? 

10. Що дає групування даних по полю? 

11. Як можна додати обчислювальне поле у звіт? 

12. Які можливості сортування існують у звітах? 

13. Як можна форматувати текст у звіті? 

14. Яким засобом можна вивести звіт на друк? 
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Тема 2.3. Автоматизація додатків у середовищі СУБД MS Access. 

Створення макросів 

 

При роботі з базою даних користувач стикається з проблемою: деякі 

завдання доводиться виконувати багато разів. Будь-які завдання, що 

повторюються, розумніше автоматизувати. У MS Access є прекрасні засоби, за 

допомогою яких користувач (не програміст) може автоматизувати і 

упорядкувати роботу з базою даних. 

Призначення кнопок і макросів в MS Access 

За допомогою кнопок і макросів користувач може заощадити свій час і 

витратити його, наприклад, на складання запитів і звітів для безпосереднього 

управління даними. Розглянемо основні відомості щодо призначення і 

механізму роботи кнопок і макросів. 

Кнопки 

Кнопка – це елемент управління (такий же, як кнопка ОК), яка 

використовується в багатьох діалогових вікнах MS Access. При клацанні на 

кнопці MS Access  автоматично виконує наперед певну дію. Існує два способи 

пов'язати одне або декілька дій з кнопкою: 

 використання Мастера создания кнопок для створення кнопки, 

призначення дії кнопці і подальшого вибору для неї напису або значка; 

 створення кнопки без допомоги майстра за допомогою використання 

списку властивостей кнопки для визначення макросу або програми, яку слід 

запускати при клацанні на кнопці. 

Макроси 

Макроси – це невеликі програми, в яких містяться макрокоманди MS 

Access. Ці макрокоманди призначені для виконання одного або декількох дій. З 

їх допомогою можна, наприклад, відкрити форму, роздрукувати звіт, запустити 

запит або імпортувати дані. Щоб навчитися користуватися макросами, 

користувач не повинен бути програмістом. У вікні конструктора макросів 

можна вибрати макрокоманду та задати її параметри. 

Як тільки макрос створений, його у будь-який момент можна запустити з 

вікна бази даних. Макрос можна також пов'язати з кнопкою у формі. Для 

запуску такого макросу досить клацання на кнопці. Крім того, існує можливість 

автоматичного запуску макросу при виникненні певної події – такого, як 

відкриття форми або оновлення значення поля. 

Додавання кнопки у форму 

Кнопки можна використовувати для виконання багатьох завдань: для 

відкриття форми, друку звіту, відкриття діалогового вікна та багатьох інших. 

Почнемо нашу роботу з форми, наведеної на рис. 2.3.1. Додамо в цю форму 

кнопки, що будуть виконувати наступні операції: 

 відкриття форми Товар; 

 друк поточної форми; 
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 відкриття діалогового вікна Поиск и замена; 

 запуск додатку Microsoft Word. 

 

 
 

Рисунок 2.3.1 – Форма, в яку будуть додані кнопки для різних операцій 

 

Використання Мастера создания кнопок 

Щоб запустити Мастер создания кнопок, необхідно виконати наступні дії: 

1. Клацнути на кнопці Вид і відкрити в режимі Конструктора форму, в 

яку необхідно додати кнопку. 

2. Створити у формі місце для кнопки. 

3. Якщо панель елементів прихована, виведіть її на екран клацанням на 

кнопці Панель элементов на панелі інструментів  . 

4. Переконайтеся, що можна запустити Мастер создания кнопок. Для 

цього повинна бути натиснута кнопка Мастера на панелі елементів  . 

5. На панелі елементів клацніть на елементі управління Кнопка   . 

6. Встановіть покажчик в те місце форми, де повинна розташовуватися 

кнопка, та натисніть ліву кнопку миші. Протягніть покажчик, щоб задати 

розміри кнопки. Коли ви відпустите кнопку миші, запуститься Мастер 

создания кнопок (рис. 2.3.2). 

Дія, що вибрана на першому кроці, визначає хід подальшого діалогу з 

майстром. Далі розглянемо, як працює майстер при створенні кнопок, що 

виконують різні функції. 

Кнопка відкриття форми 

У наступному прикладі створимо кнопку, за допомогою якої можна буде 

відкрити форму Товар. На одному з кроків майстра необхідно вказати, чи 

хочете ви просто відкрити форму або відкрити її та відобразити в ній тільки ті 

записи, які пов'язані з поточним записом в основній формі. 

Послідовность дій: 

1. Запустіть Мастер создания кнопок так, як описано раніше. 

2. У першому діалоговому вікні майстра в списку Категории виділите 

клацанням пункт Работа с формой. У списку Действия відобразиться перелік 
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можливих операцій по роботі з формою (рис. 2.3.3) 

 

 
 

Рисунок 2.3.2 – Вікно Мастера создания кнопок 

 

 
 

Рисунок 2.3.3 – Список Действия відображає перелік можливих операцій 

під час роботи з формою 

 

3. У списку Действия клацніть двічі на пункті Открыть форму. При 

цьому ви відразу ж  перейдете до наступного кроку майстра. 

4. Двічі клацніть на формі, яку необхідно відкривати при клацанні на 

кнопці. У нашому прикладі форма носить назву Товар. 

5. На наступному кроці встановите перемикач Открыть форму и 

показать все записи. Клацніть на кнопці Далее. Задаючи цей параметр, ми 

указуємо, що у формі, що відкривається, ми хочемо бачити всі записи. 

6. На наступному кроці встановите перемикач Текст і введіть в поле 

поряд з перемикачем текст Товар. Клацніть на кнопці Далее. 

7. Введіть ім'я кнопки та клацніть на кнопці Готово. 
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Після виконання цих дій у формі, що відкрита у вікні Конструктора, 

з'явиться кнопка з написом, який користувач ввів на передостанньому кроці 

майстра. На рис. 2.3.4 форма Справочник товаров показана у вікні 

Конструктора після додавання в неї кнопки. 

 

 
 

Рисунок 2.3.4 – Форма Справочник товаров після додавання в неї кнопки 

 

Щоб випробувати кнопку, досить перейти в режим форми та клацнути на 

тільки що створеній кнопці. На рис. 2.3.5 показана та ж форма в режимі форми 

після клацання на кнопці. На екран була виведена друга форма – Товар. 

 

 
 

Рисунок 2.3.5 – Форма Товар відкрита щигликом на кнопці в формі Справочник товаров 

 

Кнопка, що відкриває іншу форму 
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Щоб повернутися в режим Конструктора, потрібно закрити форму Товар і 

клацнути на кнопці Вид на панелі інструментів. 

Кнопка для друку поточної форми 

Розглянемо процедуру додавання кнопки, за допомогою якої можна 

роздруковувати поточну форму. 

1. Запустіть Мастер создания кнопок так, як описано вище. 

2. На першому кроці майстра в списку Категории виділить клацанням 

миші пункт Работа с формой. У списку Действия клацніть двічі на пункті 

Печать текущей формы. Після цього ви відразу перейдете до наступного кроку 

майстра. 

3. Встановіть перемикач Текст і введіть в поле поряд з перемикачем 

текст Распечатать текущую форму. Клацніть на кнопці Далее. 

4. Введіть ім'я кнопки та клацніть на кнопці Готово. 

Якщо кнопки у формі вийшли різних розмірів, їх потрібно вирівняти і 

належним чином розташувати на сторінці. Для цього виділите одночасно всі 

кнопки та скористайтеся командами меню Формат – Размер. Потім серед 

наявних у підміню команд виберіть ту, яка вам необхідна. 

Кнопка для відкриття діалогового вікна Поиск и замена 

Якщо створюється база даних для користувача, який не має навиків роботи 

в MS Access, у формі слід передбачити спеціальну кнопку для пошуку і заміни 

значень.  

Щоб створити таку кнопку необхідно: 

1. Запустити Мастер создания кнопок так, як описано вище. 

2. На першому кроці майстра в списку Категории залишити вибраним 

пункт Переходы по записям. 

3. У списку Действия вибрати пункт Найти запись і клацнути на кнопці 

Далее. 

4. Встановити перемикач Текст. Залишити без змін напис Поиск записи і 

клацнути на кнопці Далее. 

5. Ввести ім'я кнопки Найти запись і клацніть на кнопці Готово. 

На рис. 2.3.6 показані форма і діалогове вікно Поиск и замена, що 

відкривається щигликом на кнопці. 

Кнопка для запуску додатка Microsoft Word 

Опишемо процедуру створення кнопки, яка відкриває вікно додатку 

Microsoft Word без виходу з активної бази даних. 

1. Запустіть Мастер создания кнопок так, як описано вище. 

2. На першому кроці майстра в списку Категории виділите клацанням 

пункт Приложение. 

3. У списку Действия клацніть двічі на пункті Запустить MS Word. 

Клацніть на кнопці Далее. 

4. Встановіть перемикач Текст і введіть в поле поряд з перемикачем 

текст Запуск Word. Клацніть на кнопці Далее. 
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5. Введіть ім'я кнопки і клацніть на кнопці Готово (рис. 2.3.7). 

 

 
 

Рисунок 2.3.6 – Діалогове вікно Поиск и замена, що відкрито щигликом 

на кнопці Найти запись 

 

 
 

Рисунок 2.3.7 – Форма Товар після додавання в неї кнопки для запуску 

додатка MS Word 

 

При клацанні на кнопці Запустить Word відкриється вікно текстового 

редактора Microsoft Word. У ньому можна створити новий документ або 

відкрити той, що існує. Щоб повернутися в MS Access, досить просто закрити 

вікно Microsoft Word. Якщо необхідно залишити додаток Microsoft Word 

активним, згорніть його вікно або перемкніться назад в MS Access за 

допомогою кнопок на панелі завдань Windows. 
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Самостійне створення кнопки 

В деяких випадках виникає необхідність пов'язати кнопку з дією 

(макросом або програмою Visual Basic), яка не передбачена в списках 

Категории і Действия Майстра створення кнопок. В цьому випадку слід 

створити у формі кнопку і не пов'язувати з нею дії. Для цього існує два 

способи: 

 запустіть Мастер создания кнопок, але на першому кроці майстра 

клацніть на кнопці Отмена;  

 перед тим, як помістити у форму кнопку, переконайтеся, що кнопка 

Мастера на панелі інструментів не натиснута. 

Кнопка, що буде створена одним з цих методів, матиме напис Кнопка11 

або подібну їй (число – це порядковий номер елементу управління у формі). 

Щоб така кнопка виконувала які-небудь дії, необхідно спочатку написати для 

неї макрос або програму Visual Basic, а потім вказати ім'я макросу або 

програми в рядку властивості Нажатие кнопки. 

Настроювання кнопки 

Після додавання кнопки у форму необхідно змінити її значок і властивості. 

Це можна зробити або за допомогою списку властивостей кнопки, або за 

допомогою панелі інструментів Формат (форма/отчет). Ці засоби дають 

можливість виконати наступні операції: 

 змінити розмір і стиль шрифту напису на кнопці; 

 додати на кнопку значок; 

 відредагувати макрос або програму, що пов'язані з кнопкою. 

Зміна розмірів кнопки 

Розміри кнопки можна змінювати, як розміри будь-якого іншого елементу 

управління у формі. Для цього необхідно виконати наступні дії: 

1. Виділити кнопку клацанням.  

2. Поставити покажчик на один з маркерів виділеної кнопки і 

перетягнути межу кнопки, щоб додати їй потрібний розмір. 

3. Щоб відмінити зміни, скористайтеся командою Правка – Отменить. 

Редагування напису на кнопці 

Якщо кнопка не виділена, клацніть на ній двічі. Таким чином усередині 

кнопки з'явиться курсор вставки. Внесіть зміни і клацніть за межами кнопки, 

щоб їх зберегти. 

Зміна стилю напису 

Щоб змінити стиль тексту напису, виділіть кнопку клацанням. Потім 

скористайтеся кнопками панелі інструментів Формат (форма/отчет), щоб 

змінити розмір, стиль, колір або інші характеристики напису, або внесіть зміни 

у властивості кнопки на вкладці Макет. 

Зміна пов'язаної з кнопкою дії 

У кожної кнопки є властивість Нажатие кнопки, в якої вказане ім'я 

макросу або програми Visual Basic, що запускається при клацанні на кнопці. 
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Якщо кнопка була створена за допомогою Мастера создания кнопок, то вона 

пов'язана з процедурою обробки події, і в рядку властивості Нажатие кнопки 

вказаний вираз [Процедура обработки событий]. Щоб поміняти або змінити 

макрос або процедуру для цієї властивості, відкрийте вкладку События в 

списку властивостей і змінити значення в рядку вказаної властивості. Існує 

інший спосіб: клацніть на рядку властивості і відкрийте список, що 

розкривається, щоб вибрати в ньому необхідний макрос. 

Зауваження: щоб проглянути пов'язаний з кнопкою код або макрос, 

клацніть правою кнопкою миші на кнопці і виберіть в контекстному меню 

команду Обработка событий. 

Створення макросу 

Макрос як об'єкт має наступні особливості: 

 макрос – це об'єкт, який можна запускати з вікна бази даних або 

пов'язувати з подією, наприклад, з клацанням на кнопці або відкриттям форми; 

 макрос складається з однієї або декількох макрокоманд, для яких 

можна визначити умову. Якщо умова виконується, то виконується і сама 

макрокоманда 

Відкриття вікна Конструктора макросов 

Процедура створення макросу в основному полягає у виборі макрокоманд і 

завдання для них параметрів. Наприклад, якщо користувач хоче створити 

макрос, що відкриває форму, то слід відкрити вікно Конструктора макросов, 

вибрати в ньому макрокоманду Открытьформу і ввести параметр, в якому 

міститься вказівка, яку форму необхідно відкрити. Оскільки в макрос може 

входити група макрокоманд, він особливо корисний при виконанні завдань, що 

складаються з декількох дій, наприклад, для друку звіту і подальшого запуску 

запиту на оновлення, що позначає роздруковані записи прапорцями. 

Для створення макросу потрібно активізувати вікно бази даних і виконати 

наступні дії. 

1. У вікні бази даних клацніть на кнопці Макросы. 

2. Клацніть на кнопці Создать, щоб відкрити вікно Конструктора 

макросов. 

3. Клацніть в першому рядку стовпця Макрокоманда і розкрійте список 

макрокоманд. Виберіть ім'я макрокоманди. У табл. 2.3.1 наведено список 

існуючих макрокоманд і короткий опис дій, які вони виконують. 

4. У нижній частині вікна для кожної макрокоманди заповните бланк 

Аргументи макрокоманди. На рис. 2.3.8 показане вікно Конструктора 

макросов, в якому визначена макрокоманда Открытьформу. 

При визначенні завдання макрокоманди для макросу можна не 

користуватися списком, що розкривається, а ввести перші декілька символів 

макрокоманди, і MS Access допише її за вас. 
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Рисунок 2.3.8 – Вікно Конструктора макросов, в якому визначені аргументи 

для макрокоманди Открытьформу 

 

Таблиця 2.3.1 – Макрокоманди й операції, які вони виконують 

 
Макрокоманда Операція 

1 2 

Восстановить Відновлення попередніх розмірів 

вікна 

Вывести ВФормате Експорт даних з вказаного об'єкту 

бази даних MS Access у форматі 

іншого додатку 

ВыводНаЭкран Приховування або відображення 

результатів макросу під час його 

виконання 

ВыделитьОбъект Виділення вказаного об'єкту бази 

даних 

ВыполнитьКоманду Виконання команди меню або 

панелі інструментів MS Access 

Выход Вихід з MS Access 

ДобавитьМеню Створення спеціальних меню (як в 

ранніх версіях MS Access) 

ЗадатьЗначение Установка значення поля для 

вказаного елементу управління або 

властивості 

ЗадатьКомандуМеню Завдання стану пунктів 

спеціального меню 
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Продовження таблиці 2.3.1 

Закрыть Закриття активного або вказаного 

вікна 

3aпycк3aпpocaSQL Запуск інструкції SQL для 

виконання запиту 

ЗапускМакроса Запуск макросу 

ЗапускПриложения Запуск додатку, наприклад, Excel 

або Word 

ЗапускПрограммы Виконання функції Visual Basic 

КомандыКлавиатуры Передача натиснень клавіш в MS 

Access або іншому активному 

додатку 

КопироватьОбъект Копіювання вказаного об'єкту бази 

даних 

КЭлементуУправления Переміщення фокусу на вказане 

поле або елемент управління 

НаЗапись Перехід до вказаного запису 

НайтиЗапись Пошук запису, відповідного для 

заданої умови пошуку 

НаСтраницу Переміщення фокусу на вказану 

сторінку форми 

Обновление Оновлення даних вказаного об'єкту 

або елементу управління 

ОбновлениеОбъекта Оновлення екрану для вказаного 

об'єкту  

ОстановитьВсеМакросы Зупинка всіх виконуваних макросів 

ОстановитьМакрос Зупинка макросу, що виконується в 

даний момент 

ОткрытьЗапрос Відкриття вказаного запиту 

ОткрытьМодуль Відкриття програми модуля 

ОткрытьОтчет Відкриття вказаного звіту 

ОткрытьПредставление Відкриття уявлення для проекту 

MS Access (файл з розширенням 

.adp) 

ОткрытьСохраненнуюПроцедуру Відкриття збереженої процедури 

для проекту MS Access (файл з 

розширенням .adp) 

ОткрытьСтраницуДоступаКДанным Відкриття сторінки доступу до 

даних в режимі перегляду або 

конструктора 

ОткрытьСхему Відкриття схеми проекту MS 

Access (файл з розширенням . adp) 

ОткрытьТаблицу Відкриття вказаної таблиці 
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Продовження таблиці 2.3.1 

ОткрытьФорму Відкриття вказаної форми 

ОтменитьСобытие Відміна події, що привела до 

запуску макросу 

ОтправитьОбъект Відправити об'єкт по електронній 

пошті або факсу 

ПанельИнструментов Відображення або приховання 

панелі інструментів 

Переименовать Перейменування об'єкту бази 

даних 

ПесочныеЧасы Подання покажчика миші у вигляді 

пісочного годинника під час 

виконання макросу 

Печать Друк активного об'єкту бази даних 

ПоказатьВсеЗаписи Відміна фільтру в активному 

об'єкті бази даних 

ПреобразоватьБазуДанных Імпорт, експорт або скріплення 

об'єктів різних баз даних 

ПреобразоватьТекст Імпорт, експорт або скріплення 

текстового або HTML-файлу 

ПреобразоватьЭлектроннуюТаблицу Імпорт, експорт або скріплення 

електронної таблиці 

ПрименитьФильтр Застосування збереженого фільтру 

при відкритті об'єкту 

Развернуть Збільшення розмірів поточного 

вікна до розмірів вікна MS Access 

Свернуть Подання поточного вікна у вигляді 

значка в нижній частині вікна MS 

Access 

СдвигРазмера Зсув та/або зміна розмірів 

поточного вікна 

Сигнал Подача сигналу 

СледующаяЗапись Пошук наступного запису, що 

задовольняє умові пошуку 

Сообщение Виведення вікна, що містить 

інформаційне або застережливе 

повідомлення 

Сохранить Збереження об'єкту бази даних 

УдалитьОбъект Вилучення вказаного об'єкту бази 

даних 

УстановитьСообщения Відключення або включення 

системних повідомлень 
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Додавання і вилучення макрокоманд 

Після завдання макрокоманд можна знову проглянути весь макрос і при 

необхідності вилучити або додати макрокоманди: 

 вставити макрокоманду можна, якщо клацнути на області виділення 

рядка, над яким буде вставлена нова макрокоманда, а потім клацнувши на 

кнопці Добавить строки  на панелі інструментів Конструктора макросов 

або натиснувши клавішу Insert; 

 вилучити макрокоманду можна, якщо клацнути на області виділення 

рядка, що вилучається, а потім на кнопці Удалить строки   на панелі 

інструментів Конструктора макросов або натиснувши клавішу Delete. 

Повернення вилученої макрокоманди 

Якщо відбулося помилкове вилучення, то вилучену макрокоманду можна 

відновити на її колишньому місці. Для цього досить клацнути на кнопці 

Отменить  на панелі інструментів Конструктора макросов або вибрати 

команду Правка – Отменить  удаление. 

Вилучення групи макрокоманд 

Щоб вилучити групу макрокоманд, що йдуть послідовно, виділіть 

відповідні рядки, клацаючи на областях виділення і одночасно утримуючи 

клавішу Shift. Область виділення макрокоманди знаходиться безпосередньо 

ліворуч рядку й виглядає як сірий прямокутник. Потім клацніть на кнопці 

Удалить строки   на панелі інструментів або натисніть клавішу Delete. 

Копіювання макрокоманди 

Після завдання макрокоманди рядок можна скопіювати і помістити в інше 

місце у бланку макросу. Ця методика може бути особливо корисною при 

створенні макросу, в якому виконуються схожі операції, наприклад, запуск 

декількох звітів або подібні цієї операції. Потім залишиться тільки змінити 

аргументи макрокоманди. Наприклад, якщо ви створюєте макрос, в якому 

запускається чотири звіти, то досить задати макрокоманду для першого звіту, 

скопіювати її і вставити три рази, змінивши аргументи для кожного рядка. 

Для копіювання макрокоманди потрібно виконати наступні дії: 

1. Клацніть на області виділення того рядка, який необхідно копіювати. 

2. На панелі інструментів клацніть на кнопці Копировать або натисніть 

комбінацію клавіш Ctrl+C. 

3. Клацніть у порожньому рядку. Потім на панелі інструментів клацніть 

на кнопці Вставить (або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+V), щоб вставити 

скопійований рядок на місце порожнього. Щоб вставити рядок між двома 

іншими, встановіть курсор в рядку, над яким необхідно вставити скопійований, 

і клацніть на кнопці Вставить. 

Можна скопіювати декілька рядків у вікні Конструктора макросов. Для 

цього потрібно виділити рядки за допомогою клавіші Shift, а потім виконати 

копіювання. 
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Переміщення макрокоманди 

Щоб перемістити макрокоманду на інше місце, виділіть рядок клацанням 

на області виділення, затримайте курсор на області виділення і натисніть ліву 

кнопку миші. Утримуючи кнопку, перетягніть рядок на нове місце. Щоб 

перемістити групу макрокоманд, протягніть покажчик по їх областях виділення 

або скористайтеся при виділенні клавішею Shift. Потім таким же способом 

перетягніть групу макрокоманд на нове місце. 

Збереження макросу 

Якщо макрос вже складений, його необхідно зберегти за унікальним ім'ям, 

щоб надалі мати можливість запускати його з вікна бази даних й зв'язувати 

його з іншими об'єктами бази даних. 

Для збереження макросу потрібно виконати наступні дії: 

1. Закрийте вікно Конструктора макросов. 

2. У відповідь на пропозицію зберегти зміни клацніть на кнопці Да. 

3. Введіть ім'я макросу і клацніть на кнопці ОК. 

Після збереження макрос з'явиться у вікні бази даних на панелі макросів 

(рис. 2.3.9). 

 

 
 

Рисунок 2.3.9 – У цьому вікні бази даних показано три макроси 

 

Запуск макросу 

Для поля Одиниця виміру викликайте Мастер подстановок (обравши 

Запустити макрос можна декількома способами: 

 виберіть макрос у вікні бази даних і клацніть на кнопці Запуск; 

 у вікні Конструктора макросов клацніть на кнопці Запуск  на 

панелі інструментів Конструктора макросов; 
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 у вікні бази даних клацніть правою кнопкою миші на макросі і 

виберіть в контекстному меню команду Запуск; 

 зв'яжіть макрос з подією, наприклад, його ім'я можна ввести в рядок 

властивості Открытие певної форми, і макрос запускатиметься автоматично 

при відкритті форми. 

Використання умов в макросах 

Макрос має гнучку структуру, тобто для виконання певної макрокоманди 

можна задати умови. Якщо для макрокоманди існує умова, MS Access виконає 

її тільки в тому випадку, якщо умова задовольняється. Інакше макрокоманда 

пропускається, і виконується перехід до наступного рядка макросу. 

Макрос з умовами (рис. 2.3.10) дозволяє розкрити форму, якщо в полі 

Дата форми Сведения о заказах вказана дата більше року тому. 

 

 
 

Рисунок 2.3.10 – Макрос з умовами розкриває форму Сведения о заказах, 

якщо в полі Дата вказана дата більше року тому 

 

Для створення макросу з умовою потрібно виконати наступні дії: 

1. У вікні бази даних клацніть на кнопці Макросы, а потім на кнопці 

Создать. 

2. Клацніть на кнопці Условия  на панелі інструментів Конструктора 

макросов, щоб в бланк макросу у верхній частині вікна конструктора додати 

стовпець умов, якщо він прихований (рис. 2.3.11). 

3. У першому рядку стовпця Условия за допомогою Построителя 

выражений введіть вираз: 

[Формы]![Сведения о заказах]![Дата] < Date() - 365 

4. У стовпці Макрокоманда в тому ж рядку виберіть макрокоманду 

ОткрытьФорму. 

5. Заповніть бланк аргументів макрокоманди в нижній частині вікна, як 

показано на рис. 2.3.10. 

6. Закрийте вікно Конструктора макросов і дайте макросу ім'я. 
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Рисунок 2.3.11 – Вікно Конструктора макросов з доданим стовпцем умов 

 

Щоб перевірити роботу макроса, запустіть його з вікна бази даних або з 

вікна Конструктора макросов як описано раніше. Значення в полі Дата 

обумовлюють, яки записи будуть відібрані. 

Зауваження: Запускати макрос з вікна бази даних буває не дуже зручно. 

Зручніше для цього макросу створити кнопку у формі, наприклад, Товар, щоб 

для запуску макросу досить було клацання на кнопці.  

Скріплення макросу з кнопкою 

При створенні кнопки за допомогою майстра ви маєте можливість 

пов'язати кнопку з певним макросом. Проте бувають випадки, коли макрос ще 

вимагає подальшого редагування або потрібно змінити макрокоманду, що 

виконується при клацанні на кнопці. У приведеній нижче процедурі враховані 

обидва ці випадки. 

1. Відкрийте форму, в якій знаходиться необхідна кнопка. 

2. Клацніть правою кнопкою миші на кнопці і виберіть команду 

Свойства. 

3. Розкрійте вкладку События. 

4. Клацніть в рядку властивості Нажатие кнопки 

5. У списку, що розкривається, виберіть ім'я макрокоманди, яку 

необхідно запускати при клацанні на кнопці (Сведения о заказах у нашому 

випадку). 

6. При необхідності змінити напис на кнопці відкрийте вкладку Макет і 

замінить значення властивості Надпись. 

На рис. 2.3.12 показана форма Товар з кнопкою, що запускає макрос 

Сведения о заказах. На рис. 2.3.13 та ж форма показана в режимі 

Конструктора. Кнопка виділена, вікно властивостей відкрито. Зверніть увагу 

на значення властивості Нажатие кнопки. 
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Рисунок 2.3.12 – Кнопка Сведения о заказах у формі Товар запускає макрос 

під тією ж назвою 

 

Макроси в MS Access – це могутній і гнучкий засіб, за допомогою якого 

можна виконувати різні операції з базою даних, наприклад: 

 вилучати дані з таблиці, імпортувати нові дані, форматувати нові 

дані та експортувати одержані дані у файл Microsoft Excel; 

 відкривати форми, додавати нового запису, заповнювати полі 

значеннями з іншої відкритої форми; 

 друкувати листі та заносити в записі відміток про друк; 

 друкувати результаті фільтрації та ін. 
 

 
 

Рисунок 2.3.13 – Та ж форма Товар показана в режимі Конструктора 
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ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ДО ТЕМИ 2.3 

 

Мета. Набути навички зі створення та використання кнопок і макросів у 

середовищі MS Access на базі форм, запитів, звітів. Засвоїти елементарні 

відомості з проектування та модифікації кнопок і макросів у режимі 

Конструктора, навчитися використовувати команду Условие.  

 

Завдання 

1. Створіть кнопку відкриття будь-якій форми, створеної в 

лабораторному практикуму до теми 2.1, змініть її розмір, напис та стиль 

напису. 

2. Створіть кнопку запуск додатку Microsoft Excel. 

3. Створіть макроси відкриття форм, що були створені в лабораторному 

практикуму до теми 2.1. 

4. Створіть кнопки відкриття форми та іншого створеного раніше об'єкта 

бази даних, з подією яких необхідно пов'язати запуск макросів. 

5. Розташуйте кнопки відкриття в будь-якій формі. 

6. Створіть макрос закінчення роботи з СУБД Microsoft Access. 

7. За результатами роботи оформіть електронний звіт. 

Зауваження: Всі форми, звіти, запити й сторінки, над якими будуть 

виконуватися дії у макросі, повинні бути створені заздалегідь. Необхідно 

переконатися також, що їхні імена у макросі відповідають іменам об’єктів у 

базі даних. 

 

Контрольні запитання 
 

1. Що таке кнопка? 

2. Як використовувати Мастер создания кнопок? 

3. Чи можна настроювати кнопку? 

4. Що таке макрос?  

5. Чи дозволено зв'язувати макрос з кнопкою? 

6. Чи можна зв'язувати макрос з подією? 

7. Як краще запускати макрос: з вікна бази даних, зв'язавши його з певною 

подією, або клацанням на кнопці в формі? 

8. Як використовувати умови в макросі? 
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Тема 2.4. Створення Web-сторінок доступу до даних у середовищі 

СУБД MS Access  

 

Сторінка доступу до даних – це специфічна суміш форми та звіту, що 

призначена для публікації в Інтернеті даних таблиць або запитів. При цьому 

інформацію з базових таблиць або запитів можна не тільки переглядати, але й 

редагувати. Якраз сторінки є рекомендованим фірмою Microsoft засобом 

поширення інформації в Інтернеті. 

Для розміщення сторінок доступу до даних у вікні бази даних призначена 

вкладка Страницы. Однак насправді на цій вкладці розміщуються тільки 

посилання, а самі сторінки зберігаються в окремому файлі з розширенням .htm. 

При збереженні нової сторінки потрібно не лише вказати для неї ім'я, як для 

інших об'єктів, а й задати каталог для її зберігання на локальному або 

мережевому диску. Це означає, що сторінка зберігається не в базі даних, а в 

якості окремого об'єкта. 

Сторінки доступу до даних мають багато спільного з формами та звітами. 

Так само, як і звіти, сторінки можуть бути використані для відображення даних 

з таблиць або запитів у зручному для аналізу та друку вигляді. Так само, як і 

форми, сторінки можуть бути використані для модифікації або додавання 

записів в базові таблиці. Так само, як і для звітів і форм, для створення сторінок 

можна скористатися послугами майстра і конструктора. Однак на відміну від 

форм і звітів, створену в MS Access сторінку можна потім відкрити для 

перегляду не лише з вікна бази даних, але і за допомогою браузера. 

У MS Access існує два шляхи створення Web-сторінок: 

 експорт таблиці, запиту, форми або звіту з перетворенням даних у 

формат HTML; 

 розробка сторінки доступу до даних, яку можна переглянути за 

допомогою браузера. 

Експорт документа в HTML-файл 

У MS Access існує можливість експорту даних таблиць і запитів у різні 

формати, наприклад, в текстовий формат, в електронну таблицю або в HTML-

файл. HTML (Hypertext Markup Language – мова розмітки гіпертексту) – це 

система кодування, яка використовується при форматуванні текстових файлів 

для їх перегляду за допомогою Web-браузерів. 

Щоб експортувати об'єкт бази даних в HTML-файл потрібно виконати 

наступні дії: 

1. У вікні бази даних клацніть правою кнопкою миші на таблиці або запиті 

та в контекстному меню виберіть команду Экспорт. 

2. У списку Тип файла діалогового вікна Экспорт виберіть пункт 

Документы HTML (файли з розширенням .html і .htm). 

3. При необхідності можна змінити ім'я файлу. 

4. При експорті таблиці або запиту буде доступний прапорець Сохранить 

формат. Якщо хочете, щоб дані відображалися так, як вони виглядають в MS 
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Access в режимі таблиці, встановіть цей прапорець. Встановлення цього 

прапорця дозволяє також задати HTML-шаблон і відкриває доступ до прапорця 

Автозагрузка. 

5. Встановіть прапорець Автозагрузка (доступний тільки при 

встановленому прапорці Сохранить формат), якщо хочете відкрити файл у 

вікні браузера (рис. 2.4.1). 

6. Клацніть на кнопці Экспорт. 

 

 
 

Рисунок 2.4.1 – Діалогове вікно Экспорт объекта з прапорцями 

 

7. Якщо було встановлено прапорець Сохранить формат, відкриється 

діалогове вікно Параметры вывода в формате HTML. Або введіть шлях до 

HTML-шаблону, або виберіть його, скориставшись кнопкою Обзор, або 

залиште рядок порожнім (рис.2.4.2). 

 

 
 

Рисунок 2.4.2 – Діалогове вікно Параметры вывода в формате HTML 

 

На рис. 2.4.3 показана таблиця, що експортована у файл формату HTML. 

Формат сторінки досить простий. Але у вікні Конструктора страниц є 
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широкий набір готових тем для форматування сторінок, з яких при бажанні 

можна вибрати потрібну. 

 

 
 

Рисунок 2.4.3 – Файл Довідник постачальників.html, відкритий у вікні браузера Opera 

 

На рис. 2.4.4 показаний той же файл, але відкритий у вікні текстового 

редактора Блокнот. Він являє собою набір тегів HTML (кодів). Теги 

розпізнаються браузерами і використовуються для завдання формату 

відображення даних файлу. 

 

 
 

Рисунок 2.4.4 – Файл Довідник постачальників з тегами HTML, 

відкритий у вікні редактора Блокнот 

 

Сторінки доступу до даних в MS Access 

Сторінка доступу до даних дозволяє переглядати актуальні, завжди 

оновлені дані. У цьому полягає її відмінність від сторінки, що експортована в 
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HTML-файл, який, по суті, є «моментальним знімком» даних. За допомогою 

сторінок доступу до даних є можливість переглядати поточні дані таблиць і 

запитів, що представлені у вигляді Web-сторінки. 

На відміну від інших об'єктів MS Access, які є частиною бази даних (файлу 

з розширенням .mdb), сторінки доступу до даних зберігаються окремо, у 

вигляді HTML-файлів. Ці файли можна відкривати і проглядати як в MS Access, 

так і в браузері. Сторінки необхідні для доступу до даних Web або інтрамережі 

без використання засобів MS Access. При відкритті сторінки доступу до даних в 

браузері засоби MS Office забезпечують отримання даних з бази даних MS 

Access, а потім відображення їх на сторінці. 

Типи сторінок доступу до даних 

На сторінках можуть відображатися дані з однієї або декількох таблиць. У 

них також можуть входити елементи керування для відображення таких 

об'єктів, як електронні таблиці та гіперпосилання. Типи об'єктів, які ставляться 

на сторінку, визначають функціональність сторінки. У цілому, сторінки 

доступу використовуються для виконання перерахованих нижче завдань: 

 Введення даних. Сторінки з одним рівнем відображення даних 

дозволяють переглядати, вводити і редагувати дані. Можливості таких сторінок 

обмежені. Наприклад, на таких сторінках не можна розгортати та згортати 

групи записів, щоб перемикатися між розгорнутим і детальним поданням 

даних.  

 Перегляд звітів в інтерактивному режимі. Сторінки з кількома 

рівнями відображення даних дозволяють згортати та розгортати групи записів, 

тобто перемикатися між розгорнутим  детальним поданням даних. Сторінки 

цього типу нагадують звіти, тому що як у звіті записи також групуються. 

Відмінність полягає в тому, що на сторінці можна змінити режим перегляду 

безпосередньо в момент перегляду. У цьому сенсі така сторінка нагадує 

таблицю, в якій є підтаблиці.  

 Аналіз даних. Сторінки, в яких є такі об'єкти, як зведені списки, 

електронні таблиці або діаграми, дозволяють аналізувати дані. Є можливість не 

тільки переглядати підсумкову інформацію, а й перетягувати рядки і стовпці 

зведеного списку таким чином, щоб організувати дані для їх аналізу різними 

способами. 

Створення сторінок доступу в MS Access здійснюється наступними 

способами: 

 Автостраница: в столбец – спрощений варіант створення сторінки 

доступу; 

 Мастер страниц доступа – автоматизований спосіб створення 

сторінки доступу; 

 Конструктор страниц доступа – сторінка створюється з типових 

елементів керування. 



 

 103 

Створення сторінки за допомогою Мастера страниц  

Розробка сторінок за допомогою Мастера страниц – найбільш зручний і 

простий спосіб створення сторінок доступу до даних (рис. 2.4.5), тому що немає 

необхідності витрачати час на вивчення засобів розробки у вікні Конструктора 

страниц. Потрібно лише відповісти на запитання, які ставить Мастер страниц. 

Можна помістити на сторінці поля з однієї або декількох таблиць або запитів, а 

при необхідності згрупувати записи по деякому полю, щоб мати можливість 

згортати і розгортати групи, приховуючи або відображаючи підлеглі записи з 

детальними даними для кожного значення в головному полі групування. 

 

 
 

Рисунок 2.4.5 – Діалогове вікно Мастера страниц 

 

Створення сторінки введення даних 

Якщо у сторінці доступу до даних немає рівнів угруповання, в ній 

допускається перегляд і введення даних. Для створення подібної сторінки 

введення даних потрібно виконати наступні дії: 

1. У вікні бази даних клацніть на кнопці Страницы.  

2. Для запуска Мастера страниц клацніть двічі на рядку Создание 

страницы доступа к данным с помощью мастера. Перше діалогове вікно 

майстра виглядає таким чином, як перше діалогове вікно Мастера отчетов. 

Для створення сторінки потрібно вибрати в списку Таблицы и запросы таблицю 

Довідник постачальників. Тепер помістимо поля до списку Выбранные поля 

подвійним клацанням на кожному з необхідних полів у списку Доступные поля. 

Клацніть на кнопці Далее. 

3. На наступному кроці майстра відразу клацніть на кнопці Далее, щоб 

створити сторінку без рівнів групування. 
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4. У наступному вікні пропонується вибрати порядок сортування записів 

на сторінці. Є можливість задати до чотирьох рівнів сортування. Клацніть на 

кнопці Далее. 

5. Введіть заголовок для сторінки. Якщо ніяких змін в макет сторінки не 

вноситиме, встановіть перемикач Открыть страницу. Щоб прикрасити 

сторінку графікою, залиште встановленим перемикач Изменить макет 

страницы і встановіть прапорець Применить тему к странице?. Клацніть на 

кнопці Готово. 

6. Якщо на попередньому кроці вирішено застосувати до сторінки тему, то 

MS Access відкриє діалогове вікно Тема. Виберіть тему і клацніть на кнопці 

ОК. 

Після клацання на кнопці Готово в останньому вікні майстра і вибору 

теми MS Access створить нову сторінку. Якщо до сторінки обрано тему, то MS 

Access відкриє сторінку в режимі Конструктора. Щоб перейти в режим 

перегляду сторінки, клацніть на кнопці Вид панелі інструментів і виберіть 

команду Просмотр страницы (рис. 2.4.6). 

 

 
 

Рисунок 2.4.6 – Сторінка для таблиці Довідник клієнтів, в якій відсутні рівні 

угруповання і до якої було застосовано тема Филигрань 

 

Для переміщення за записями й роботи з ними використовується панель 

переходу (рис. 2.4.7).  

 

 
 

Рисунок 2.4.7 – Панель переходу по записях на сторінці доступу 

 

Панель переходу містіть наступні кнопки: 

 

,   перехід до першого / останнього запису; 

,   перехід до попереднього / наступного запису; 

 введення нового запису; 

 вилучення запису; 
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 збереження нового запису; 

 скасування коректування існуючого запису; 

 сортування записів за зростанням/убуванням значень полів; 

 установка фільтра (добору) записів за значенням обраного поля; 

 застосування або вилучення фільтра; 

 довідка по роботі зі сторінкою доступу. 

Створення сторінки за допомогою Конструктора страниц 

Для створення сторінки за допомогою Конструктора страниц потрібно 

виконати наступні дії: 

1. У вікні бази даних клацніть на кнопці Страницы.  

2. Клацніть двічі на рядку Создание страницы доступа к данням в 

режиме конструктора.  

На екрані з'явиться вікно Конструктора страниц. Воно схоже на вікно 

конструктора форм і звітів. Однак у нього є свої особливості. На панелі 

інструментів є кнопки, яких немає в режимі конструктора форм і звітів. Крім 

того, трохи інакше будується робота з елементами управління. Наприклад, не 

можна користуватися клавішею <Shift> для виділення декількох елементів 

керування, елементи доведеться пересувати й змінювати їх розміри по черзі. 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ДО ТЕМИ 2.4 

 

Мета. Набути навички зі створення та використання Web-сторінок доступу 

до даних у середовищі MS Access. 

 

Завдання 

1. Експортуйте будь-якій раніше створений об'єкт бази даних в HTML-

файл. Перегляньте цій файл у формату HTML та у вікні текстового редактора 

Блокнот. 

2. Створить сторінку доступу до даних про товари за допомогою 

Мастера страниц доступа. Створена сторінка повинна забезпечити 

можливість введення, перегляду та редагування даних. 

3. Створить сторінку доступу до даних про товари за допомогою 

Автостраница: в столбец. У режимі Конструктор оформити її на свій смак. 

4. За результатами роботи оформіть електронний звіт. 
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Контрольні запитання 
 

1. Що таке сторінки доступу в MS Access?  

2. Які типи сторінок доступу до даних існують? 

3. Що таке мова розмітки гіпертексту? 

4. Яким чином можна експортувати таблицю, запит, форму або звіт з 

перетворенням даних у формат HTML? 

5. Чи можна переглядати сторінку доступу з вікна бази даних? 

6. Чи є інший спосіб перегляду сторінки доступу? 

7. Якими способами здійснюється створення сторінок доступу в MS 

Access? 

 

Індивідуальні завдання 

 

Створіть нову базу даних, яка повинна мати тематичну орієнтацію 

відповідно до обраного пункту харчування:  

 

Варіант 1 Варенична  

Варіант 2 Ресторан української кухні  

Варіант 3 Пельменна  

Варіант 4 Будинок кави  

Варіант 5 Рибний ресторан  

Варіант 6 Гриль-бар  

Варіант 7 Пивний бар  

Варіант 8 Піццерія  

Варіант 9 Будинок чаю  

Варіант 10 Французька кондитерська  

 

Створена база даних має містити не менш трьох таблиць, наприклад 

Довідник страв, Довідник клієнтів, Замовлення. Структуру таблиць спроектуйте 

самостійно. Зв'яжіть таблиці, введіть дані (по 10-15 записів). 
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