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1. Створення таблиць у реляційній базі даних 

Одним з етапів створення бази даних з використанням однієї із систем 

управління базами даних є визначення її структури. Тобто потрібно визначити: 

1. Кількість таблиць бази даних 

2. Перелік полів для кожної таблиці, які будуть ключовими 

3. Типи даних для кожного поля кожної з таблиць з урахуванням особливостей 

конкретної СУБД 

4. Типи зв’язків між об’єктами таблиць, якщо використовуються кілька 

таблиць 

5. Види і кількість інших об’єктів бази даних: форма, запит, звіт (може 

уточнюватися у процесі створення бази даних) 

Розглянемо особливості кожного з етапів. 

Для визначення кількості таблиць, що створюватимуться в певній базі даних, 

треба визначити, множини яких об’єктів будуть описуватися в ній. Наприклад, у 

базі даних, що буде використовуватися для складання розкладу занять у школі, 

потрібні такі множини об’єктів: 

• множина класів (5-А, 5-Б, 6-А, …, 11-В); 

• множина приміщень для занять (кабінет № 11, лабораторія № 23 ); 

• множина учителів (Павленко В Г , Решетняк В Ф); 

• множина уроків (перший, другий, …, восьмий); 

• множина навчальних днів (понеділок, вівторок, …, п’ятниця); 

• множина навчальних предметів (алгебра, інформатика, …, українська мова). 

Як правило, кожна множина однотипних об’єктів подається в базі даних 

окремою таблицею. 

На другому етапі потрібно встановити, які властивості об’єктів визначених 

множин обов’язково повинні бути враховані у цій базі. Наприклад, для об’єктів 

множини класів такими властивостями будуть назва та кількість учнів. У разі 

поділу класу на підгрупи під час вивчення деяких предметів можуть додаватися 

властивості — кількість учнів у першій підгрупі та кількість учнів у другій підгрупі 

Ці властивості будуть визначати імена полів (стовпців) у базі даних. Ключовим 

полем у цій таблиці може бути поле Назва, тому що значення цієї властивості є 

унікальними для кожного з елементів цієї множини. Не може бути в школі класів з 

однаковими іменами. На наступному етапі визначаються типи даних для кожного 

поля кожної таблиці. 

При цьому слід враховувати, що тип даних впливає на швидкість опрацювання 

даних.  

Типи зв’язків між об’єктами таблиць визначаються особливостями 

застосування бази даних. Так, між множинами приміщень для занять та учителів 

для певного уроку потрібно встановити зв’язок «один до одного» (1:1), оскільки не 

може в одному кабінеті одночасно проводити заняття кілька учителів (за 

виключенням особливих умов). 

ТИПИ ДАНИХ У СУБД ACCESS 

Під час уведення даних у поля таблиці слід уводити дані відповідно до того 

типу,  який було запроектовано на етапі створення структури бази даних. В одному 

полі бази даних можуть зберігатися дані тільки одного типу. 
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Для зберігання даних певного типу в пам’яті комп’ютера використовується 

різна довжина двійкового коду. Основні типи даних, що використовуються в 

Access, наведено в таблиці. 

Тип даних Довжина 

двійкового коду 

Застосування 

Так/Ні 

 

1 біт Для зберігання значення логічного виразу (істина 

або хиба) 

Текст 

 

256 байтів  Для зберігання тексту завдовжки від 0 до255 

символів 

Дата й час 8 байтів Для зберігання значення дати між роками 100 і 

9999 та часу між 0:00:00 і 23:59:59 включно 

Примітка  

 

До 1 Гбайт  

 

Для зберігання тексту: літер, цифр, розділових 

знаків та інших символів 

Об’єкт 

OLE 

До 2 Гбайт Для зберігання об’єктів довільного типу 

(наприклад, графічні або відео файли) 

Гіпер- 

посилання 

До 8192 символів Для зберігання посилання на веб-сторінки, файли 

в мережі або на комп’ютері користувача 

Авто- 

нумерація 

4 байтів Для зберігання згенерованих програмою 

унікальних даних (цілих чисел від 0 до 4 294 967 

295) і подальшого визначення поля як 

первинного ключа 

Вкладення 

 

До 2 Гбайт Для прикріплення файлів з різним умістом: 

зображення, електронні таблиці, текстові 

документи, музика, відео та ін. 

Байт  

 

1 байт Для зберігання цілих чисел у діапазоні від 0 до 

255 

Ціле 

число 

2 байти Для зберігання цілих чисел у діапазоні від –32 

768 до 32 767 

Довге 

ціле число 

4 байти Для зберігання цілих чисел у діапазоні від –2 147 

483 648 до 2 147 483 647 

Одинарне 

значення 

 

4 байти Для зберігання дійсних чисел у діапазонах: від –

3,402823 · 1038 до –1,401298 · 10–45 для 

від’ємних чисел; від 1,401298 · 10–45 до 3,402823 

· 1038 для додатних чисел та числа 0 

Подвійне 

значення 

 

8 байтів Для зберігання дійсних чисел у діапазонах: від –

1,79769313486232 · 10308 до –4,94065645841247 

· 10–324 для від’ємних чисел; від 

4,94065645841247 · 10–324 до 1,79769313486232 

· 10308 для додатних чисел та числа 0 

Крім наведених у таблиці 3 1 типів даних, в Access використовують ще два 

типи поля — Майстер підстановок та Обчислювальний. 

Майстер підстановок використовується для полів, у яких значення 

вибираються з певного списку. У цьому списку значення підставляються з іншої 

таблиці або зі списку, уведеного користувачем під час визначення типу поля. 

Наприклад, список з переліком класів школи з поля Назва таблиці Клас може бути 

підставлений у поле Клас іншої таблиці — Розклад. 
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Тип Обчислювальний використовується для здійснення обчислень за 

значеннями з кількох полів бази даних. Тип поля визначається за типом 

очікуваного результату обчислень. Можна здійснити операції над числовими 

(числовий і грошовий формат, формат дати й часу) та текстовими даними, 

логічними виразами.  

Слід зважати на те, що неправильно визначений тип даних для певного поля 

може призвести до неможливості опрацьовувати певні дані або до їх втрати. 

Наприклад, якщо для поля Дата народження буде обрано тип даних Текст, то в 

подальшому неможливо буде виконувати математичні операції над даними із цього 

поля: визначити вік особи на поточний момент часу, порівняти вік різних осіб 

тощо. Під час змінення типу даних у відповідному полі усі вже введені дані, як 

правило, буде втрачено та доведеться їх вводити знову. Що менше обсяг даних, то 

швидше  відбувається опрацювання даних. Тому під час проектування баз даних 

намагаються мінімізувати обсяги даних за рахунок раціонального використання 

даних різних типів. 

СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОДАННЯ ТАБЛИЦІ 

Після моделювання структури наступним етапом розробки бази даних є 

створення таблиць. Під час створення нової бази даних в Access створюється 

перша таблиця. 

 
Можливі такі основні способи створення полів таблиці та визначення типів 

даних у них: 

• з використанням Подання таблиці; 

• з використанням елементів керування групи Додавання й видалення вкладки 

Поля; 

• з використанням подання Конструктор. 

Розглянемо перший спосіб. Особливістю його є те, що користувачу не 

обов’язково безпосередньо вказувати значення властивостей типів даних. Потрібно 

тільки створити поля з відповідними іменами та вказати типи даних. Одне з полів 

— Ідентифікатор, створюється програмою за замовчуванням під час створення 

нової бази даних, для нього встановлюється тип даних — Автонумерація.  Це поле 

за замовчуванням визначається як ключове.  

Для створення всіх інших полів з певними іменами слід: 

1. Клацнути на заголовку поля Клацніть, щоб додати. 

2. Вибрати у списку, що відкрився, тип даних. 

3. Увести замість імені поля за замовчуванням (Поле 1) потрібне ім’я, 

наприклад Прізвище 
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4. Виконати дії 1–3 потрібну кількість разів для введення імен і типів даних 

усіх необхідних полів.. 

5. Завершити процес уведення імен полів вибором рядка під іменем поля. 

Імена полів не повинні містити крапок, знаків  оклику, квадратних дужок, 

прихованих символів (наприклад, символа кінця абзацу). 

Для змінення типів даних полів і значень їх властивостей використовують 

елементи керування групи Форматування вкладки Поля. 

Під час створення полів таблиці з використанням елементів керування групи 

Додавання й видалення вкладки Поля потрібно: 

1. Зробити поточною вкладку Поля. 

2. Вибрати у групі елементів керування Додавання й видалення  потрібний 

тип даних. Повний список типів даних і їх форматів відкривається під час вибору 

кнопки зі списком Інші поля. 

3. Увести замість імені поля за замовчуванням (Поле 1) потрібне ім’я, 

наприклад Прізвище. 

4. Виконати дії 1–3 потрібну кількість разів для введення імен і типів даних 

усіх необхідних полів. 

5. Завершити процес уведення імен полів вибором рядка під іменем поля. 

СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ БАЗИ ДАНИХ У ПОДАННІ КОНСТРУКТОР 

Для створення нової таблиці бази даних зі складнішою структурою та для 

встановлення значень інших властивостей полів, як правило, використовують 

подання Конструктор. Для цього після створення нової бази даних слід у списку 

кнопки Вигляд групи елементів керування Подання вкладки Основне вибрати 

Конструктор або виконати Створити→Таблиці→ Конструктор таблиці. 
В обох випадках відкриється вікно таблиці в поданні Конструктор, 

аналогічне наведеному на малюнку.  
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 У верхній частині вікна є три стовпці: Ім’я поля, Тип даних і Опис. Лівий 

стовпець використовується для введення імен полів. Для встановлення типу даних 

слід вибрати відповідне поле справа від імені поля та вибрати кнопку відкриття 

списку. Відкриється список типів даних. Серед них необхідно вибрати потрібний 

Після вибору типу даних поля можна змінити встановлені за замовчуванням 

чи встановити не встановлені значення властивостей цього типу даних у нижній 

частині вікна на вкладці Загальні. Уміст цієї вкладки змінюється залежно від 

обраного типу даних. Так, для текстових даних основною властивістю, значення 

якої слід установити в полі Розмір поля, є максимальна кількість символів, яку 

можна буде вводити в поле. Для типу даних Число у списку Розмір поля 

обирається один з типів числових даних, розглянутих вище. Крім того, для 

більшості числових типів даних на вкладці Загальні можна обрати у списку 

Формат один з форматів відображення числа (загальний числовий, грошова 

одиниця, євро, фіксований, стандартний, відсоток, експоненційний). У списку 

Кількість знаків після коми можна вибрати потрібне значення цієї властивості 

числа.  

Для типів даних Дата й час, Так/Ні та Грошова одиниця можна обрати вид 

форматування. 

Серед інших обмежень на значення, які можуть набувати дані, важливим є 

обмеження на обов’язковість заповнення певного поля під час уведення даних. Для 

цього в нижній частині вікна на вкладці Загальні слід у списку Обов’язково 

вибрати Так або Ні. Якщо встановлено Так, то в подальшому дані з усього запису 

не будуть зберігатися, поки не буде заповнено зазначене поле. Таке значення є 

обов’язковим для ключових полів. 

Для встановлення ключового поля слід зробити поточним відповідне поле і 

виконати Конструктор →Знаряддя→ Ключове поле або відкрити контекстне 

меню поля і у списку команд вибрати Ключове поле. Для відмінення встановлення 

ключового поля слід ще раз повторити описані вище операції. 

2. Упорядкування, пошук і фільтрація даних у базі даних 

СОРТУВАННЯ ДАНИХ 

Як і в таблицях текстового та табличного процесорів, дані в таблицях баз 

даних можна сортувати. За замовчуванням дані в таблиці Access сортуються за 

зростанням значень по ключовому полю. 

Для змінення сортування слід виконати таку послідовність дій: 

1. Відкрити таблицю бази даних, дані в якій потрібно відсортувати. 

2. Установити курсор у межах поля, за даними якого буде виконано 

сортування записів. 

3. Виконати Основне →Сортування і фільтр→ За зростанням (За 

спаданням). 

Для того щоб відмінити сортування, потрібно вибрати кнопку Видалити 

сортування групи Сортування і фільтр вкладки Основне. 

Для сортування за даними кількох полів з однаковими значеннями параметрів 

сортування слід виділити ці поля (виділити можна лише сусідні поля) і виконати 

Основне →Сортування і фільтр→ За зростанням (За спаданням). 

Під час сортування за даними кількох полів спочатку сортування відбувається 

за даними полів, розміщених ліворуч. 
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Можна виконати сортування за даними кількох полів, довільно розміщених у 

таблиці, послідовно виконавши сортування для кожного з них. При цьому можна 

використати різні значення параметрів сортування. 

ПОШУК ДАНИХ 

Для пошуку потрібних даних слід: 

1. Відкрити файл бази даних, у якій потрібно здійснити пошук. 

2. Відкрити таблицю, у якій здійснюватиметься пошук. 

3. Виконати Основне→Пошук→Знайти. 

4. У вікні Пошук і заміна на вкладці Знайти в полі Знайти ввести зразок 

даних, за яким буде здійснено пошук. 

5.  Вибрати у списку Пошук у область пошуку: у поточному полі або в 

поточному документі (таблиці). 

6. Установити у списку Зіставити одне із значень: Усе поле, Будь-яка частина 

поля, Початок поля. 

7. Установити у списку Пошук один з напрямів пошуку: Усі, Угору, Вниз 

8. Установити за потреби відповідні позначки прапорців для пошуку з 

урахуванням регістру (великі чи малі літери) та пошуку з використанням шаблонів 

уведення (Шукати поля як форматовані). 

9. Вибрати кнопку Знайти далі. 

Для переходу до наступних записів, значення яких відповідають пошуковому 

запиту та параметрам пошуку, слід послідовно натискати кнопку Знайти далі 

Слід зауважити, якщо у списку Зіставити вибрати значення Усе поле, то під 

час пошуку зразок буде порівнюватися із вмістом усього поля, а якщо вибрати 

значення Будь-яка частина поля — порівнюватися зі зразком буде будь-яка 

частина вмісту поля і відповідно при значенні Початок поля порівняння буде 

здійснено по початкових символах поля. 

Значення у списку Пошук установлюють напрям пошуку від поточного 

запису: Угору — до першого запису, Вниз — до останнього запису і Усі — по всій 

таблиці (формі). 

Заміна даних у полях бази даних виконується з використанням елементів 

керування вкладки Замінювання вікна Пошук і заміна Крім описаних параметрів 

для пошуку, під час заміни в поле Замінити на вводяться дані, які повинні 

замінити знайдені. Заміну можна здійснювати по кроках (кнопки Знайти далі і 

Замінити) або одразу всіх знайдених даних (кнопка Замінити все). 

ФІЛЬТРУВАННЯ ДАНИХ 

Для відбору записів, дані в яких відповідають певним умовам, 

використовують фільтри подібно до використання фільтрів у табличному процесорі 

Для фільтрування даних використовують елементи керування групи Сортування й 

фільтр вкладки Основне. Наприклад, для знаходження записів про країни, у яких 

державний устрій монархія або конституційна монархія, слід виконати таку 

послідовність дій: 

1. Зробити поточним поле, за даними якого буде здійснено фільтрування, 

наприклад Державний устрій. 

2. Вибрати кнопку Фільтр групи елементів керування Сортування й фільтр 

вкладки Основне або кнопку справа від імені поля. 
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3. Установити (зняти зайві) у списку позначки прапорців біля одного або 

кількох значень, які відповідають умові фільтрування, наприклад Монархія і 

Конституційна монархія. 

4. Вибрати кнопку ОК 

Якщо потрібно в довгому списку вибрати одне або кілька значень, то простіше 

спочатку зняти позначку прапорця Виділити все (при цьому буде знято позначки 

всіх прапорців), а потім установити позначки прапорців біля потрібних значень 

Можна здійснювати фільтрування за кількома полями. Наприклад, для визначення 

країн Африки, у яких державний устрій монархія або конституційна монархія, слід 

після проведення фільтрування за полем Державний устрій ще провести 

фільтрування за полем Частина світу зі значенням параметра фільтрування Африка 

Кількість записів, що відповідають умовам фільтрування, можна визначити за 

лічильником у нижній лівій частині вікна програми — там указано номер поточного 

запису і загальну кількість відфільтрованих записів. 

Для відміни фільтрування потрібно вибрати підсвічену іншим кольором 

кнопку Для повторного застосування вже визначених значень параметрів 

фільтрування слід знову вибрати кнопку.  

Під час проведення фільтрування є можливість задати більш складні умови 

фільтрування. Так, у списку фільтрування будь-якого текстового поля під час 

наведення вказівника на напис Текстові фільтри відкривається список умов 

фільтрування. Вибір будь-якого елемента цього списку відкриває додаткове вікно з 

полем для введення фрагмента тексту, що стане складовою відповідної умови: 

Дорівнює, Не містить, Закінчується тощо. 

Якщо поле містить числові дані, то список умов буде іншим: Дорівнює, Не 

дорівнює, Більше, Менше, Між, а для даних дати й часу — Дорівнює, Не дорівнює, 

Перед, Після, Між. 

Для застосування фільтра відповідно до виділеного фрагмента даних слід 

виконати таку послідовність дій: 

1. Виділити фрагмент даних в одному з полів, за яким буде здійснено 

фільтрування, наприклад у полі Вартість значення 16,50 грн 

2. Відкрити список кнопки Виділення групи елементів керування Сортування 

й фільтр вкладки Основне.  

3. Вибрати у списку одну з умов застосування виділеного фрагмента для 

фільтрування даних, наприклад Менше або дорівнює 16,50 грн 

Для відмови від використання фільтра в певному полі слід вибрати кнопку 

справа від імені поля та у списку фільтрування вибрати кнопку Видалити фільтр 

або поставити позначку прапорця Виділити все. 

 Для видалення всіх фільтрів потрібно виконати Основне→Сортування і 

фільтр→Додатково→ Очистити всі фільтри. 

3. Запити на вибірку даних 

Запити є одним з основних інструментів опрацювання даних у базах даних 

Запити можуть забезпечувати пошук даних, що відповідають певним критеріям, як 

під час фільтрування, так і під час виконання операцій над даними та збереження 

результатів пошуку 

Основними операціями, які може здійснити користувач з використанням 

запитів, є: 
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- створення нових таблиць на основі аналізу даних у вже існуючих таблицях 

бази даних; 

- обчислення узагальнюючих даних (суми, максимального чи мінімального 

значення тощо) для заданих полів; 

- знаходження значень інших властивостей шляхом виконання операцій над 

даними з полів однієї або кількох таблиць (запитів); 

- внесення змінень у вже існуючі таблиці (оновлення даних, вставлення і 

видалення записів тощо. 

Залежно від призначення запити поділяють на: 

- запити на вибірку даних — запити, з використанням яких на основі 

існуючих таблиць створюється таблиця з даними, які відповідають певним умовам; 

- перехресні запити — запити, у яких на першому етапі здійснюється 

узагальнення даних (знаходиться сума, середнє, максимальне значення тощо), а на 

другому — групування цих даних за двома наборами даних, один з яких визначає 

заголовки стовпців таблиці, а другий — заголовки рядків; 

- запити на внесення змін — запити, використовуючи які, користувач може 

змінювати значення в полях певних записів, створювати нові записи або видаляти 

існуючі записи тощо; 

- запити з параметрами — запити, після запуску на виконання яких 

користувач має ввести значення певних властивостей (параметрів), за якими буде 

здійснено опрацювання даних.   

Запит зберігається в базі даних під певним іменем. Після подвійного клацання 

на імені запиту в Області переходів відбувається опрацювання даних відповідно 

до умов запиту і результати запиту, виводяться на екран у вигляді таблиці. 

Запити можна створювати з використанням елементів керування групи 

Запити вкладки Створити — Майстер запитів і Конструктор запитів. 

ВИРАЗИ ТА ОПЕРАТОРИ В ЗАПИТАХ 

У запитах для запису умов відбору даних або для виконання дій над даними 

використовують вирази. Вираз в Access схожий на формулу в Excel. Вирази 

можуть містити: 

 ідентифікатори — імена полів таблиць та елементів керування; 

 оператори — послідовність символів для позначення операцій. Розрізняють 

оператори: арифметичні, порівняння, логічні, об’єднання, специфічні.  

Оператор Призначення Приклад виразу 

Арифметичні 

+ - 
Для знаходження суми (різниці) 

двох чисел 

=[Кількість товару на складі]- 

[Кількість купленого товару 

* 
Для знаходження добутку двох 

чисел  

=[Ціна товару]*[Кількість 

товару ] 

/ 
Для знаходження частки від 

ділення першого числа на друге 

=[Кількість населення] / 

[Площа країни] 

^ 
Для піднесення числа до 

вказаного степеня 

=[Сторона квадрата]^2 

Порівняння 

> < 
Для визначення значень, які 

більші (менші) за вказані 

>0,  

<01 01 1957 
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>= <= 

Для визначення значень, які 

більші або дорівнюють (менші або 

дорівнюють) вказаним 

>=3,14, 

<=2,8 

= <> 

Для визначення значень, які 

дорівнюють (не дорівнюють) 

вказаним 

=3456, 

<>0 

Логічні 

And 

 

Для застосування до виразів 

логічної операції "І" (кон’юнкція) 

>0 And <4,7 

Or 

 

Для застосування до виразів 

логічної операції "Або" 

(диз’юнкція) 

"Монархія" Or "Конституційна 

монархія" 

Not 

 

Для застосування до виразів 

логічної операції "Ні" 

(заперечення) 

Not "Азія" 

Об’єднання (конкатенація, зчеплення) 

& 

 

Для об’єднання (зчеплення) двох 

рядків в один 

[Прізвище] & [Ім’я] 

Специфічні 

Like 

 

Для знаходження фрагмента 

тексту,що відповідає зразку 

Like "В*" 

- функції — аналогічні за призначенням і використанням функціям в Excel, 

однак в Access трохи інший набір функцій і вони згруповані за іншими 

категоріями; 

- константи — незмінні значення, наприклад фрагмент тексту або число; 

- круглі дужки — для встановлення пріоритету операцій у виразі 

У процесі створення виразів слід дотримуватися таких правил: 

 імена полів та інші ідентифікатори записують у квадратних дужках; 

 під час посилання на поле певної таблиці використовують знак оклику, 

наприклад, вираз [Товари]![Код товару] містить посилання на поле Код товару 

таблиці Товари; 

 текст записується в лапках " ". 


