
Тема дисципліни:  Засоби автоматизації обробки інформації у базах даних 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 18 

Тема: Створення запитів різних видів 

Мета: навчитися створювати запити різних видів 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows,  програма 

Excel. 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017, 126 с. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Пояснити призначення запитів. 

2. Які види запитів можна побудувати в Access? 

3. Перелічити способи створення запитів? 

4. Назвати рядки,які присутні в бланку запиту. 
Правила техніки безпеки 

Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. 

Комп’ютери вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації 

комп’ютерної техніки. По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст  практичної роботи з методичними рекомендаціями: 
Завдання 1. Створення запитів на вибірку   

1. Завантажити БД ПРОДАЖІ. 

2.  Створити запит Замовлення на вибірку даних з таблиць Покупці й Продажі. До 

запиту включити поля: КОДПОКУПЦЯ – НАЗВАПОКУПЦЯ – КОДТОВАРУ – 

ЗАМОВЛЕНО – ЦІНА. 

Для створення запиту потрібно вибрати вкладку Создание, кнопку Конструктор 

запросов. У вікні діалогу Добавление таблицы вибрати таблиці Покупці й Продажі. 

Додати до бланка запиту зазначені поля.  

 

Закрити вікно конструктора запитів, надавши ім’я Замовлення.  

Відкрити запит та переглянути результат.  

3. Створити запит Вартість замовлень для розрахунку вартості замовлення на основі 

запиту Замовлення. До запиту включити поля: КОДПОКУПЦЯ – НАЗВАПОКУПЦЯ – 

ВАРТІСТЬ (обчислювальне поле) 

 Для створення обчислювального поля його ім'я й обчислювальний вираз уводять в 

новий (порожній) стовпець бланка запиту в Конструкторі. Вираз записують після імені й 

двокрапки, імена полів і таблиць у виразі вводять у квадратних дужках, ім'я таблиці 

відділяється від імені поля знаком "!": 

Вартість:[Замовлення]![ЗАМОВЛЕНО] * [Замовлення]![ЦІНА] 

Для уведення виразу можна використати кнопку Построитель. У вікні Построитель 

выражений імена полів уводять після відкриття відповідного об'єкта (таблиці або 

запиту) у наведеному ліворуч переліку подвійним клацанням на імені поля. 



  
Закрити вікно конструктора запитів, надавши ім’я Вартість замовлень. Переглянути 

результат роботи запиту. 

4.  Аналогічним чином створити запит ім'ям Вартість замовлень-1 для розрахунку 

загальної вартості замовлення по кожному покупцю на основі запиту Замовлення. До 

запиту включити поля: КОДПОКУПЦЯ – НАЗВАПОКУПЦЯ – ВАРТІСТЬ 

(обчислювальне поле). 

 
 

Для цього необхідно включити кнопку Итоги →у рядку Групповая операция стовпця 

[Вартість] вибрати Sum.  

Закрити вікно конструктора запитів, надавши ім’я Вартість замовлень-1. 

Переглянути результат роботи запиту. 

5.  Створити запит Виторг за товарами на основі таблиці Продажі для виведення 

даних про суму виторгу за кожним товаром. До запиту включити поля: КОДТОВАРУ –

НАЗВАТОВАРУ- Виторг (обчислювальне поле). 

Сума виторгу розраховується як добуток ціни одиниці товару на кількість проданого. 

Необхідно застосувати групування даних функцією Sum у полі [Виторг]. 

  
6. Створити запит для розрахунку вартості замовлень із урахуванням знижки 

кожному покупцеві. Використати як джерело даних  таблицю Продажі. До запиту 

включити поля: КОДПОКУПЦЯ– ПРОДАНО-ЦІНА-Вартість (обчислювальне 

поле)– ЗНИЖКА – Вартість зі знижкою (обчислювальне поле) 

Вартість розраховують за формулою: Вартість: [Продажі]![Продано]*[Продажі]! 

[ЦІНА] 

Вартість замовлення зі знижкою розраховують за формулою: Вартість зі знижкою: 

[Продажі]![Продано]*[Продажі]![ЦІНА]-[Продажі]![Продано]*[Продажі]![ЦІНА]* 

[Продажі]![ЗНИЖКА] 

 
Зберегти структуру запиту з ім’ям Вартість замовлень зі знижкою. Переглянути 

результат роботи запиту. 

7. Створити запит Максимальна закупка для виведення даних про  покупця з 

найбільшою сумою замовлення. 

Для створення запиту  використати як джерело даних запит Вартість замовлень. 

Застосувати групування даних функцією  Мах у поле Вартість замовлення. 



 
Зберегти структуру запиту з ім'ям Максимальна закупка. Переглянути результат 

роботи запиту. 

Завдання 2. Створення запитів з використанням операторів порівняння. 

1. Створити запит Покупець на вибірку даних з таблиць Покупці й Продажі. До 

запиту включити поля: НАЗВАПОКУПЦЯ – КОДТОВАРУ – ДАТАЗАМОВЛЕННЯ – 

ПРОДАНО 

Для відбору записів про замовника, найменування якого починається з букви А, 

використовують в умові відбору оператор Покупець Like.  

 
Зберегти структуру запиту з ім'ям Покупець. Переглянути результат роботи запиту. 

2. Створити запит Дата замовлення для відбору з таблиці Продажі записів за 

датами замовлення із січня по березень включно, використовуючи оператор 

Between…And. Включити до запиту поля: КОДПОКУПЦЯ – ДАТАЗАМОВЛЕННЯ – 

ПРОДАНО. 

При створення запиту  у вікні Конструктор запросов в рядку Условие отбора стовпця 

[ДАТАЗАМОВЛЕННЯ]  потрібно ввести Between 1.01.20 And 31.03.20 

 
Зберегти структуру запиту з ім'ям Дата замовлення. Переглянути результат роботи 

запиту. 

Завдання 3. Створення  параметричних запитів. 

1. Створити запит Відомості про замовлення покупців на основі запиту Вартість 

замовлень запит з параметром для одержання відомостей про покупця за 

найменуванням. Включити до запиту поля: НАЗВАПОКУПЦЯ – Вартість Замовлення.  

 При створенні запиту у Конструкторі запиту в рядку Условие отбора  стовпця 

[НАЗВАПОКУПЦЯ] ввести [Уведіть назву покупця]. 

 
Зберегти структуру запиту з ім'ям Відомості про замовлення покупців. Переглянути 

результат роботи запиту, увівши назву покупця Шаг. Повторити роботу запиту, увівши 

назву  іншого покупця. 

2. Створити запит Продажі на задану дату з параметрами для виведення відомостей 

про продажі в певному діапазоні дат на основі таблиці Продажі. 

  При створенні запиту у Конструкторі запиту в рядку Условие отбора  стовпця 

[ДАТАПРОДАЖУ] ввести: Between [Уведіть початкову дату періоду] Аnd [Уведіть 

кінцеву дату періоду]. 



 
Зберегти структуру запиту з ім'ям Продажі на задану дату. Переглянути результат 

роботи запиту, увівши дати 01.04.2020 та01.06.2020. Повторити роботу запиту, увівши 

інші дати. 

3.  Створити запит Замовлення на задану дату з параметром для виведення 

відомостей про замовлення на певну дату на основі таблиці Продажі. 

При створенні запиту у Конструкторі запиту в рядку Условие отбора  стовпця 

[ДАТАЗАМОВЛЕННЯ] ввести: [Уведіть дату замовлення] 

 
Зберегти структуру запиту з ім'ям Замовлення на задану дату. Переглянути 

результат роботи запиту, увівши дати 01.04.2020, 17.04.2020 або іншу.  

Завдання 4. Створення  перехресних запитів. 

1. Створити перехресний запит для одержання інформації про вартість замовлень за 

місяцями і покупцями  на  основі таблиці Продажі та запиту Вартість замовлень. 

Структура запиту: КОДПОКУПЦЯ – НАЗВАПОКУПЦЯ – ДАТА ПРОДАЖУ – Вартість 

замовлення. 

2. Застосувати майстер або Конструктор запитів. Для майстра перехресних запитів 

необхідно попередньо створити проміжний запит на вибірку полів із зазначених джерел, 

зв'язати джерела в конструкторі запитів тим же способом що й у Схемі даних.  

3. Під час створення перехресного запиту в Конструкторі вибрати меню Запит – 

Перехресний, у рядку Перехресна таблиця включити в заголовки рядків [Код покупця] й 

[НАЗВАПОКУПЦЯ], заголовки стовпців – [ДАТАПРОДАЖУ], згруповані за допомогою 

функції DatePart, значення – [Вартість Замовлення]. Вираз для функції: 

DatePart("m";[Продажу]![Дата продажу]), заміняє поле [Дата продажу]. 

4. Створити перехресний запит для одержання інформації про продажі за  

кварталами. Структура запиту: КОДТОВАРУ – ДАТАПРОДАЖУ – ПРОДАНО. 

Вказівка: використати таблицю Продажі; включити до заголовків рядків перехресної 

таблиці [КОДТОВАРУ], заголовки стовпців – [ДАТИПРОДАЖУ], згруповані за 

допомогою функції DatePart, значення – [ПРОДАНО]. Вираз для функції: 

DatePart("q";[Продажу]![Дата продажу]), заміняє поле [ДАТАПРОДАЖУ]. 

5. Закрити базу даних. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017 

  
 


