
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14 

Створення зведених таблиць. Консолідація даних 

  

  1. Запустити програму Excel . 

 
  2. Завантажити у свою папку файл “ПР 14.xlsx”. 

 

  3. Перейменувати файл як “ПР 14_Прізвище.xlsx”.. 

 
  4. Порахувати суму продажу морозива на Аркуш1. 

 
  5. Додати до таблиці ще один запис. 

 
  6. Відкрити Аркуш2. 

 
  7. Створити зведену таблицю на основі діапазону А2:Н21 таблиці Аркуш1, яка показує, на яку 

суму кожен магазин придбав товар залежно від місяця. 

   7.1. Вкладка Вставлення, підменю Таблиці, , з’явиться діалогове вікно Вибір 

джерела таблиці: 

    , 

перейдіть на Аркуш1 і виділіть діапазон А2:Н21, ОК; 

   7.2. У діалоговому вікні Рекомендовані зведені таблиці натисніть кнопку , 

з’явиться шаблон пустої зведеної таблиці (можливі 2 варіанти): 

 
 Варіант № 1 

     

    



   7.3.1. Поперетягувати поля зведеної таблиці на вказані області за зразком: 

     

    

   7.4.1. Перевірити правильність отриманої зведеної таблиці: 

    

 
 

  Варіант № 2 

      



   7.3.2. Поперетягувати поля зведеної таблиці на вказані області за зразком: 

       
    7.4.2. Перевірити правильність отриманої зведеної таблиці: 

     

 
 

  8. Побудувати діаграму придбання магазинами різних сортів морозива, використовуючи зведену 

таблицю (виділити всю таблицю, обрати об’ємну стовпчасту діаграму, відформатувати за 

вказаним зразком). 

  

        
 



  9. Відкрити Аркуш3. 

 
  10. Створити зведену таблицю, яка показує кількість морозива, яке продано за різні місяці (в 

область Поля значень перенести Кількість, шт). 

 
  11. На аркушах Аркуш_Київ та Аркуш_Харків порахувати загальні підсумки продажу. 

 
  12. Додати новий аркуш. 

 
  13. Зробити на доданому аркуші консолідацію таблиць, поданих на 

аркушах Лист_Київ та Лист_Харків. 

   13.1. Вкладка Дані, підменю Знаряддя даних, , отримаємо вікно: 
  

         

   13.2. Перейти на Аркуш_Київ, виділити діапазон А1:Е14, натиснути кнопку , 

перейти на Аркуш_Харків, виділити діапазон А1:Е16, поставити 3 “галочки”: 
  

            , 

натиснути ОК. 

   13.3. Збільшити ширину стовпців та перевірити правильність отриманого результату: 
            

 
 



  14. Подивитись, що відбувається, якщо натиснути    або  . 
       

  

 

  15. Побудувати діаграму для повністю згорнутої таблиці на першому рівні. 
  

          

 16. Подивитись, які зміни з діаграмою трапились при переході до другого рівня. 
 

Теоретичні відомості: 
 
Зведена таблиця (Pivot Table) - це таблиця, що забезпечує фільтрацію даних за обраними 
стовпчиках і підбиття проміжних підсумків для більш зручного аналізу великих обсягів даних і 
прийняття обгрунтованих рішень. 

 
Консолідація даних – це зручний спосіб об'єднання даних із різних джерел в одному звіті.  

 

 

Домашнє завдання: 

Підготовитися до модульного контролю.  
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