
1 

 
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКООПСПІЛКА 

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С В Литвиненка 

Дніпропетровської облспоживспілки 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії 

комерційних та облікових дисциплін 

Протокол № 1від «31»серпня 2020р  

Голова циклової комісії ____________Н.І.Пластун 

 

Спеціальності: 071 Облік і оподаткування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Курс ІІ 

Дисципліна «ІНФОРМАТИКА І КОМПП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» 

Лекція 9 

Лекція-презентація Тема: СУБД як засіб автоматизації обробки інформації 

Навчальна мета:розглянути системи управління базами даних  як засіб 

автоматизації обробки інформації 

Виховна мета: формувати пізнавальний інтерес студентів та показати значення 

теми для подальшого вивчення дисципліни, підвищувати інформаційну культуру  

Розвивальна мета: спонукати до пізнавальної, творчої діяльності; розвивати 

самостійність та творче мислення  

Методична мета: використання інтерактивних методів навчання при викладанні 

дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка»  

План 

1. Форми як засіб екранного представлення даних. 

2. Відбір даних за допомогою запитів 

3. Створення параметричних запитів  

4. Видалення і додавання даних 

5. Призначення і види звітів 

6. Способи створення звітів та інструменти їх форматування 

7. Групування  та обчислення даних 

Технічні засоби навчання: інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, ноутбук  

Наочність: презентація 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Забезпечувані: Інформатика 

Забезпечуючи: Інформатика і комп’ютерна техніка 

Література 

Базова: Войтюшенко Н. М. Інформатика і комп’ютерна техніка/ Н М Войтюшенко, 

А І Остапець – К : Центр навчальної літератури, 2019 – 564 с 

Додаткова: Інформаційні системи і технології в економіці / Навч пос , В С 

Пономаренко, Р К Бутова, І В Журавльова, Г Н Назарова, Л А Павленко, О І Пушкар 

- К :Академія, 2002 – 542с  



2 

1. Форми як засіб екранного представлення даних. 

Форми – основний об'єкт для подання на екрані комп'ютера даних, що 

зберігаються в таблицях. Форми використовуються для різних цілей: табличні 

форми застосовують для зручного введення даних, кнопкові форми для відкриття 

інших форм або звітів, спеціальні форми – для вибору налаштувань бази даних. 

Велика частина даних, поданих у формі, береться з таблиці або запиту. Інша 

інформація, не пов'язана ні з таблицею, ні із запитом (зовнішній вигляд форми, 

обчислювані поля), може зберігатися в макеті форми. 

Основні дії, які виконуються за допомогою форм: 

 перегляд, введення і редагування даних;  

 управління ходом роботи з СУБД, розширення її функціональних 

можливостей;  

 виведення і оброблення повідомлень. 

Під час створення форми слід вказати ім'я таблиці або запит, що є джерелом 

даних і вибрати спосіб створення форми. MS Access пропонує декілька способів 

створення форм (рис.1). 

 
Рисунок 1 Засоби створення форм 

Для створення форми на основі існуючої в БД таблиці або запиту 

використовують кнопку Форма в меню Создание.  

Автоматично створена форма додасть елемент управління Підпорядкована 

форма, що виводить пов'язані таблиці у вигляді основних і вкладених таблиць. 

Використання Майстра форм – найбільш зручний спосіб створення форми, що 

дозволяє сконструювати зовнішній вигляд форми на свій смак.  

Створення простої форми за допомогою конструктору – найбільш складний 

спосіб, що надає найбільші можливості для дизайну та оформлення форми. 

Порожня форма – цей інструмент можна використовувати в тому випадку, 

якщо необхідно швидко створити форму з декількома полями. Форма відкривається 

в режимі Робота з макетами форм і під час цього справа відображає область 

Список полей з переліком всіх таблиць, що містяться в БД 
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Рисунок 2 Використання інструмента пустая форма 

Розділена форма дозволяє одночасно відображати дані в режимі форми і в 

режимі таблиці. 

У Microsoft Access є можливість подавати форми в режимах зведеної таблиці та 

зведеної діаграми. 

Підпорядкована форма – це форма, вбудована всередину іншої форми. 

Перша, батьківська форма називається головною формою. На рисунку 3 

наведено приклад складної форми, де записам з головної форми з даними про 

товари відповідають записи вбудованої форми про їх продаж. 

 
Рисунок 3 Приклад складної форми 

 

Підлеглі форми зручні для виведення даних з таблиць або запитів, пов'язаних 

ставленням один-до-багатьох.  

Підпорядкована форма може відображатися у вигляді таблиці або у вигляді 

простої або стрічкової форми. Головна форма може відображатися тільки як проста 

форма. 

Під час створення підпорядкованої форми користувач має можливість замовити 

її відображення в таких режимах: тільки в режимі таблиці, тільки як проста або 

стрічкова форма в режимі форми або в будь-якому вигляді. Підлеглі форми, які 

відображаються як прості або стрічкові форми, можуть бути простими або мати 

досить складну структуру. 
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2. Відбір даних за допомогою запитів 

Якщо структура бази даних добре продумана, то користувачі, що працюють з 

базою, можуть взагалі не мати доступу до таблиць. 

Якщо ж користувачеві потрібно отримати дані з бази, він повинен використати 

спеціальні об'єкти – запити. Запити є основним інструментом вибірки, відновлення 

й оброблення даних в таблицях бази даних. 

У СУБД MS Access залежно від розв'язуваного завдання можуть бути створені 

запити кількох типів.  

Кожному типу запита відповідає своя піктограма:  

 – запит на вибірку, що забезпечує вибір потрібних даних з однієї чи кількох 

зв'язаних таблиць; 

 – перехресний запит, котрий надає можливість отримати результати розрахунків 

за допомогою статистичної матриці, що має назву перехресної таблиці; 

 – запит на створення таблиці, який зберігає результати запиту на вибірку у 

вигляді нової таблиці;  

– запит на поновлення, що дає змогу вносити зміни в групу записів, які 

відбираються за допомогою запиту на вибірку;  

– запит на додавання, за допомогою якого результати запиту на вибірку 

додаються до існуючої таблиці бази даних;  

– запит на вилучення, що забезпечує вилучення записів з однієї або кількох 

пов'язаних таблиць. 

Для розроблення запиту необхідно визначитися з інструментом його створення, 

обрати Майстер запитів чи Конструктор (рис. 4). 

 
Рисунок 4 Засоби створення запитів 

Створення простих запитів за допомогою Майстра. Послідовність дій під час 

використання Майстра запитів розглянемо на прикладі формування списку 

студентів з прізвищами, іменами, групою, в якій вони вчаться.   У вікні Создание 

простых запросов  (рис.5) послідовно вибираються потрібні таблиці зі списку 

Таблицы и запросы: і поля зі списку Доступные поля:, що використовуються в 

запиті. Імена потрібних для запиту полів передаються у вікно Выбранные поля: за 

допомогою кнопок   або . 
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Рисунок 5  Вікно "Создание простых запросов" 

  
Після вибору таблиць і їх полів задається ім'я запиту, наприклад Список  

студентів, і встановлюється режим подальшої роботи з запитом. 

Альтернативний перемикач Открыть запрос для просмотра данных виводить 

на екран вікно з результатами запиту на вибірку (рис.6). 

 
Рисунок 6 Результат запиту на вибірку даних 

 

Перемикач Изменить макет запроса забезпечує перехід до режиму 

Конструктора для редагування структури запиту (рис. 7)  

 
Рисунок 7 Бланк запиту на вибірку 

Створення простих запитів у режимі Конструктора. За допомогою 

Конструктора звичайно створюються запити, які використовують умови фільтрації 

даних, а також сортування. Після вибору необхідних для запиту таблиць переходять 

на бланк запиту, який має дві частини – верхню і нижню (рис.8).  

 
Рисунок 8 Бланк запиту 
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Верхня частина містить схему даних запиту, яка містить вибрані таблиці зі 

списками полів. У ній користувач у разі потреби може встановити нові зв'язки між 

таблицями, буксируючи імена полів з однієї таблиці до іншої. 

Нижня частина вікна є бланком запиту за зразком. Кожний стовпець бланка 

стосується одного поля. Поля можуть використовуватися для включення їх до 

результату виконання запиту, для сортування за цим полем і задавання умов 

відбору. Щоб заповнити бланк запиту, необхідно: 

 до рядка Поле внести імена полів буксируванням імені поля з відповідної 

таблиці верхньої частини вікна або подвійним клацанням на потрібному імені. Усі 

поля таблиці можна вибрати за допомогою символу "*", який розміщений у 

першому рядку списку полів таблиці.  

 у рядку Имя таблицы автоматично відображається ім'я таблиці (або запиту), 

звідки вибираються необхідні поля; 

 у рядку Сортировка зазначити порядок сортування відібраних записів у 

підсумковій таблиці ("по возрастанию" або "по убыванию"). Результати запитів 

можуть сортуватися за одним або кількома полями. Порядок сортування 

визначається послідовністю полів у бланку запиту (зліва направо). Якщо є потреба, 

сортування скасовують установленням параметра "отсутствует";  

 у рядку Вывод на экран указати поля, що входять до підсумкової таблиці, 

встановивши чи видаливши позначку (ця позначка встановлюється для всіх полів 

автоматично, за замовчуванням); 

 до рядка Условие отбора ввести критерії для вибірки записів із початкових 

таблиць. 

Ці критерії можуть містити: 

 метасимволи: *, #, ? і всілякі їх поєднання;  

 логічні функції: Or (Або), And (І), Not (Не), Eqv (Еквівалентність), Xor 

(Виключне або) і Imp (Імплікація);  

 знаки операцій порівняння: <, <=, <>, =, >, >= і Between (між);  

 знаки арифметичних операцій: +, –, *, / і оператор подібності Like;  

 дані різних типів (текстові, числові, грошові, дата/час і ін.). 

На рисунку 9 наведений приклад розв'язання завдання, коли з бази даних 

необхідно вибрати студентів, які вчаться в групі с кодовим 111 та їх оцінки з 

дисципліни Мистецтво. 

 

 
Рисунок 9 Бланк запиту та результати виборки 

Крім полів, вибраних із таблиць, запити на вибірку дозволяють формувати 

поля, що обчислюються. Вони створюються тоді, коли в таблицях немає необхідних 

даних, але їх можна визначити на основі даних, які є. Для формування таких полів 

використовують арифметичні вираження і вбудовані функції. 
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Вираження вводять до порожньої комірки рядка Поле бланка запиту. 

Ім'я поля, що обчислюється, відокремлюється від тексту формули символом ":". 

Імена полів, які використовуються в формулі, та імена таблиць, звідки взяті ці поля 

(якщо запит будують за двома чи більше таблицями), беруться в квадратні дужки. 

Імена таблиць відокремлюються від імен полів символом "!". 

На рисунку  10 наведений приклад розв'язання завдання, коли потрібно 

обчислити ціни книжок у російських рублях з використанням параметра для 

введення поточного курсу рубля. 

 
Рисунок 10 Бланк запиту з полем, що обчислюється 

 
Формування полів, що обчислюються, засобами Будівника виражень. 

Під час складних обчислень, де використовуються дані кількох таблиць, 

доцільно застосувати Будівник виражень. 

Наприклад, приклад розрахунку вартості замовлень для покупців за допомогою 

Будівника виразів наведено на рисунку 11.  

 
Рисунок 11 Діалогове вікно "Построитель выражений" 

 

3. Створення параметричних запитів 

Запит за зразком має жорстко задані умови вибірки (наприклад, дисципліна – 

Історія  або Інформатика та ін.). Оперативно змінити їх важко. Для багаторазового 

використання того ж самого запиту з різними умовами вибірки, можна використати 

запит з параметром. Він відрізняється тим, що критерій вибірки задає сам 

користувач, вводячи його в діалоговому вікні після запуску запиту. 

Один зі способів використання параметра такий: [текст], де [текст] – будь-який 

текст звернення до користувача, наприклад "Введіть прізвище" або "Введіть ціну" 

тощо. 
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Рисунок 12 Бланк запиту з параметром 

 

На рисунку 12 наведено бланк запиту, що вибирає відомості про оцінки  

студентів з певної дисципліни. Після запуску такого запиту на виконання на екрані 

з'являється діалогове вікно Введите значение параметра, за допомогою якого 

вводять потрібне значення параметра (рис. 13). 

 
Рисунок 13 Діалогове вікно з параметрром запиту 

 

4. Видалення і додавання даних. 

Модифікуючі запити дозволяють: на основі даних із пов'язаних таблиць 

створити нову таблицю; видалити з пов'язаних таблиць записи, що відповідають 

певним вимогам; додати в кінець існуючої таблиці дані з інших таблиць; змінити 

значення одного або декількох полів у записах, які відповідають умовам відбору, в 

одній або декількох пов'язаних таблицях. 

Запити на створення таблиці використовуються для збереження результатів 

виконання запитів на вибірку у вигляді таблиць і дають змогу включати підсумкові 

таблиці до складу таблиць поточної бази даних або експортувати ці таблиці в інші 

бази даних. 

Запити на поновлення дозволяють змінити значення одного чи кількох полів 

однієї чи кількох зв'язаних таблиць для записів, що відповідають заданим умовам 

відбору. 

Запити на додавання забезпечують додавання одного або кількох записів з 

даними, що задовольняють умовам відбору, з однієї таблиці (кількох таблиць) у 

кінець іншої існуючої таблиці. 

 

 

 

 

 

 

 

Наприклад, якщо з таблиці Книги в уже існуючу таблицю Художня 

література треба додати дані про книги, назви яких містять букву "в", то бланк 
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запиту матиме вигляд, показаний на рисунку. У рядок Добавление необхідно увести 

імена полів, куди додаються дані, якщо вони не співпадають з іменами полів 

початкової таблиці. Якщо поля таблиць мають ідентичні назви, рядок Добавление 

заповнюється автоматично. 

 
Рисунок 14 Бланк запиту на додавання 

Запити на видалення дають змогу вилучати записи з однієї або кількох 

пов'язаних таблиць (в останньому випадку під час зв'язування таблиць у 

діалоговому вікні Связи обов'язково має бути встановлений режим каскадного 

вилучення записів). У схему даних запиту включається таблиця, з якої повинні 

віддалятися записи, і пов'язані з нею таблиці, для полів яких потрібно задати умови 

відбору записів, що видаляються. 

Результати роботи запиту на видалення залежать від відносин між таблицями і 

встановлених у схемі бази даних параметрів забезпечення цілісності для їх зв'язків. 

Якщо параметри забезпечення цілісності для зв'язків таблиці не встановлені 

взагалі, то записи видаляються тільки в зазначеній у бланку запиту таблиці і 

незалежно від її логічних зв'язків. 

Якщо в запиті об'єднуються дві або більше таблиць, що між собою знаходяться 

у відношенні "один-до-багатьох", то видалити можна тільки записи однієї з таблиць 

на стороні "багато". 

Якщо між таблицями, що знаходяться у відношенні "один-до-багатьох", 

встановлено зв'язок із підтримкою цілісності, але не заданий параметр каскадного 

видалення пов'язаних записів, то спочатку необхідно видалити записи 

підпорядкованої таблиці і тільки після цього можна виконати видалення записів у 

головній таблиці. Тобто видалення запису головної таблиці можливо тільки, якщо у 

підпорядкованій таблиці немає пов'язаних записів. Якщо для таблиць задано 

параметр каскадного видалення пов'язаних записів, то для видалення записів 

головної таблиці і пов'язаних з ними підлеглих записів досить вказати в запиті 

видалення записів головної таблиці. 

Наприклад, якщо з таблиці Автори треба вилучити записи, що відповідають 

письменникам, народженим у ХХ сторіччі, то бланк запиту на вилучення матиме 

вигляд, показаний на рисунку. 
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Рисунок 15 Бланк запиту на видалення записів 
Таблиця Автори, з якої вилучаються записи, пов'язана з таблицею Книги і є 

головною у цьому зв'язку У свою чергу, таблиця Книги пов'язана з таблицею 

Замовлення і також є головною у зв'язку. Ці зв'язки мають властивість Каскадное 

удаление связанных полей. Тому вилучення записів з таблиці Автори призводить 

до одночасного автоматичного вилучення відповідних пов'язаних записів з таблиць 

Книги та Замовлення. 

 

5. Призначення і види звітів 

Звіт – це гнучкий і ефективний засіб для організації даних під час виведення на 

друк або у файл. Звіти дозволяють витягти з бази потрібні відомості і подати їх у 

вигляді, зручному для сприйняття, а також надають широкі можливості для 

узагальнення і аналізу даних. У звіті можна згрупувати записи за певним полем, 

додати емблему або рисунок, обчислити підсумкові значення, подати дані на 

діаграмі. 

Більшисть частина відомостей в звіті береться з базової таблиці або запиту. 

Решта відомостей додаються під час розробки звіту. 

Для зв'язку між звітом і його вихідними даними застосовуються елементи 

управління. Ними можуть бути поля, які містять імена або числа, написи для 

заголовків, декоративні лінії для графічного оформлення звіту, рисунки. 

Види звітів: 

Одноколонний звіт (у стовпчик) – довгий стовпець тексту, що містить написи 

полів, їх значення з усіх записів таблиці або запиту. 

Багатоколонний звіт – створюється зі звіту в одну колонку і дозволяє вивести 

дані звіту в кілька колонок. 

Табличний звіт – звіт, який має табличну форму. 

Звіт з угрупованням даних і підбиттям підсумків – створюється з табличного 

звіту об'єднанням даних у групи з підрахунком підсумків. 

Перехресний звіт – будується на основі перехресних запитів і містить 

підсумкові дані. 

Складовий звіт – звіт, який має складну структуру, що включає один або кілька 

звітів. 

Поштові наклейки – спеціальний тип багатоколонного звіту, призначений для 

друку імен та адрес груп. 
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Звіт зв'язаних таблиць – звіт, що дозволяє виводити дані з декількох таблиць, 

що мають зв'язок "один-до-багатьох". 

Звіт, отриманий злиттям документів з Word (складовий документ). 

Microsoft Access відображає у звіті дані з запиту або таблиці, додаючи до них 

текстові елементи, які спрощують його сприйняття.  

Звіти можуть складатися лише однієї сторінки (наприклад, накладна або 

діаграма), але частіше використовують багатосторінкові звіти (наприклад, каталоги і 

прайс-листи). 

Звіти не призначені для перегляду в режимі таблиці. Перегляд звіту можливий 

у режимі конструктора, в режимі зразка і в режимі попереднього перегляду, який 

здійснюється зазвичай перед видачею звіту на друк. Перегляд в режимі зразка 

забезпечує швидке відображення загального вигляду звіту, але під час цьому 

відображаються не всі дані. 

Відомості в звіті можуть бути розбиті на розділи. Кожен розділ має конкретне 

призначення і друкується на аркуші і в звіті в заданому порядку. На рисунку 16 

приведена типова структура звіту. 

 
Рисунок 16 Типова структура звіту 

   

Звіт містить наступні розділи: 

 1. Заголовок. Цей розділ друкується тільки у верхній частині першої сторінки 

звіту перед верхнім колонтитулом і використовується для виведення  даних, таких, 

як текст заголовка звіту, дата або логотип фірми, які слід надрукувати один раз на 

початку звіту. Щоб додати або видалити області заголовка звіту необхідно вибрати в 

контекстному меню звіту команду Заголовок→Примечание отчета.  

2. Верхній колонтитул. Використовується для виведення даних, таких, як 

заголовки колонок, дати або номера сторінок, які друкуються зверху на кожній 

сторінці звіту. MS Access додає верхній і нижній колонтитули одночасно. Щоб 

приховати один з колонтитулів, потрібно задати для його властивості Висота 

значення "0".  

3. Область даних, розташована між верхнім і нижнім колонтитулами сторінки, 

містить основну частину даних. Цей розділ повторюється для кожного запису з 

базового джерела даних звіту.  

4. Нижній колонтитул. Цей розділ з'являється в нижній частині кожної 

сторінки. Використовується для виведення даних, таких, як підсумкові значення, 

дати або номера сторінок.  

5. Примітка звіту. Використовується для виведення даних, таких, як текст 

висновку, загальні підсумкові значення або підпис, які слід надрукувати один раз у 

кінці звіту, на останній сторінці перед нижнім колонтитулом. 
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6. Способи створення звітів та інструменти їх форматування 

У Microsoft Access можна створювати звіти різними способами: автозвіт; 

конструктор звітів; порожній звіт; майстер звітів; поштові наклейки (рис. 17). 

 
Рисунок 17 Інструменти створення звіту 

 

Звіт складається з даних, отриманих з таблиць або запитів, і елементів, що 

зберігаються в макеті звіту, таких, як підписи, заголовки і рисунки. Таблиці або 

запити, в яких містяться дані, називаються також джерелом записів звіту. Щоб 

відобразити в звіті дані з декількох таблиць, звіт потрібно будувати на основі 

запиту. 

Кнопка Отчет створює звіт, який використовує всі поля джерела записів 

(таблиці або запиту) і застосовує останній використаний автоформат. У автозвіті 

поля кожного запису знаходяться на окремому рядку; підписи друкуються зверху, 

один раз для кожної сторінки (рис. 18). Автоматично у звіт додається інформація 

про поточну дату та час його створення, нумерація сторінок та обчислюються 

підсумки за останнім полем. Справа у вікні властивостей можна змінити 

оформлення обраних елементів звіту. 

 
Рисунок 18 Приклад автоматично створеного звіту 

Майстер з розробки звітів дозволяє швидко розробити звіт на підставі 

відповідей користувача про джерела записів, поля, формати. 

MS Access за замовчуванням використовує базову таблицю або запит як 

джерело даних для звіту, проте майстер дозволяє змінити джерело даних, а також 

вибрати поля з інших таблиць або запитів. 

Майстер дозволяє виконати угруповання даних (рис. 19). Після цього можна 

перейти в режим конструктора і внести зміни в стандартний звіт. 
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Рисунок 19 Групування даних за допомогою Майстра звітів 

Майстер наклейок допомагає створювати наклейки більшості стандартних 

розмірів. Необхідно вказати розмір наклейок і кількість їх по горизонталі на 

аркушах або рулонах паперу, параметри написів на наклейках (тип шрифту, колір, 

розмір тощо), поля, які треба розмістити на наклейках і інші дані (рис. 20). 

 
Рисунок 20 Робота з майстром наклейок 

Для створення звіту з невеликою кількістю полів можна використовувати 

кнопку Пустой отчет. У режимі макета буде відкритий порожній звіт, а в правій 

частині вікна Access з'явиться область Список полів, з якої можна перетягнути в 

звіт потрібні поля. За допомогою інструментів в групі Елементи керування можна 

додати до звіту емблему компанії, назви, номери сторінок, дату і час (рис.21) 

 
Рисунок 21 Інструменти для роботи з макетом звіту 
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7. Групування  та обчислення даних 

У звіті допускається сортування і угрупування даних не більше ніж по 10 полів 

або виразів. Для упорядкування записів в режимі конструктора або макета 

використовують кнопку Угруповання і задають поля для визначення рівнів 

сортування і її напрямів. 

Звіт з угрупованням даних дозволяє обчислити підсумкові значення для груп, а 

також представити інформацію в зручному для використання вигляді. Заголовок 

групи друкується на початку кожної нової групи записів і може містити ім'я групи 

та інші відомості, які застосовуються до всієї групи цілком. 

Щоб створити рівень угруповання і визначити інші властивості групи, 

необхідно задати значення Так принаймні для однієї з властивостей Заголовок 

групи або Примітка групи, яка визначається полем або виразом. Крім цього 

доступні властивості: 

 угруповання  визначає спосіб угруповання значень. Список доступних 

значень цієї властивості залежить від типу даних поля, за яким виконується 

угрупування. Якщо встановити для нього значення По повному значенню, то 

записи будуть групуватися лише за умови повного збігу значення поля угруповання; 

 інтервал визначає допустимий інтервал значень поля або вираження, за яким 

проводиться угруповання. Наприклад, текстові поля можна згрупувати за першими 

трьома символам, числові дані за значеннями, що потрапляють в інтервал, а дати – 

за місяцями або кварталами;  

 не розривати  задає або скасовує обов’язковий  друк групи на одній сторінці. 

Відлік значень під час угруповання полів типу Лічильник, Грошовий і 

Числовий починається з 0. Наприклад, якщо встановити властивість Угруповання 

в значення Інтервал, а властивість Інтервал – в значення 5, то Access згрупує 

записи таким чином: від 0 до 4, від 5 до 9, від 10 до 14 і т. д. 

Згрупувавши записи, можна обчислити проміжні підсумки і зробити звіт більш 

легким для сприйняття. 

Усі дані звіту містяться в елементах управління. Наприклад, можна 

використовувати в звіті поле для відображення даних, кнопку – для відкриття 

іншого звіту, лінію або прямокутник – для поділу і угруповання елементів 

управління, що робить більш зрозумілим їх призначення. 

Звіт може містити обчислювані поля. Якщо звіт заснований на запиті, можна 

помістити вираз у базовий запит звіту. Це підвищить продуктивність звіту і, якщо 

потрібно обчислювати підсумкові значення за групами записів, дозволяє 

використовувати ім'я обчислюваного поля в статистичній функції. Наприклад: = 

Sum ([Кількість] * [Ціна]). 

Для обчислення загального значення за групою записів обчислюване поле 

додають у заголовок або в примітку групи. На рис. 22 у розділі приміток групи 

КодЗаказа обчислюються підсумки для кожного замовлення. 

Для обчислення підсумкового значення за всіма записами звіту обчислюване 

поле додають в заголовок або в примітку усього звіту. 

На рис. 22 у примітці звіту обчислюються підсумки продажів за всіма 

замовленнями. 
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Рисунок 22 Приклад звіту з обчисленими полями 

 

Вираження ="Сторінка. " & [Page] & " з " & [Pages] дозволить виводити номера 

поточних сторінок та загальну кількість сторінок, наприклад, "Сторінка 1 з 3". 

 

 

 

 

  

 


