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1. Пошук, впорядкування і фільтрація даних  

у середовищі електронних таблиць 

Щоб зробити пошук значення в таблиці Excel, необхідно на вкладці Главная 

відкрити список, що випадає інструменту Найти и заменить і клацнути пункт 

Найти. Той же ефект можна отримати, використовуючи поєднання клавіш Ctrl + F. 

 

У найпростішому випадку у вікні Найти и заменить треба ввести шукане 

значення і клацнути Найти все. Якщо замість Найти все клацнути Найти далее, то 

спочатку буде проведений пошук першого осередку з цим значенням, а при 

повторному натисканні – другий. 

 

 
Аналогічно проводиться пошук тексту. В цьому випадку в рядку пошуку 

набирається шуканий текст. 

Якщо дані або текст шукається не у всій таблиці, то область пошуку 

попередньо повинна бути виділена. 

Розширений пошук 

Припустимо, що потрібно знайти всі значення в діапазоні від 200 до 300. У 

цьому випадку в рядку пошуку слід набрати 2 ??. Підстановлювальний знак «?» 

замінює собою будь-який інший. 
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Можна задовольнятися більшістю отриманих результатів, ігноруючи 

неправильні. Але функція пошуку в Ексель 2010 здатна працювати набагато 

точніше. Для цього призначений інструмент Параметры в діалоговому вікні. 

Натиснувши Параметры, користувач отримує можливість здійснювати 

розширений пошук. Перш за все, звернемо увагу на пункт Область поиска, в якому 

за замовчуванням виставлено значення Формулы. 

 
Це означає, що пошук проводився, в тому числі і в тих осередках, де 

знаходиться не значення, а формула. Наявність в них цифри 3 дало три 

неправильних результату. Якщо в якості області пошуку вибрати Значения, то буде 

проводитися тільки пошук даних і неправильні результати, пов’язані з осередками 

формул, зникнуть. 
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Для того щоб позбутися від єдиного, що залишився неправильного результату 

на першому рядку, у вікні розширеного пошуку потрібно вибрати пункт Ячейка 

целиком.  Після цього результат пошуку стаємо точним на 100%. 

Такий результат можна було б забезпечити, відразу вибравши пункт Область 

поиска (навіть залишивши в Область поиска значення Формулы). 

Тепер звернемося до пункту Искать. 

 
 

Якщо замість встановленого за замовчуванням на листе вибрати значення в 

книге, то немає необхідності знаходитися на аркуші шуканих осередків.  

Наступний пункт вікна розширеного пошуку – Просматривать який має два 

значення. За умовчанням встановлено по строкам, що означає послідовність 

сканування осередків по рядках. Вибір іншого параметра – по столбцам, поміняє 

тільки напрямок пошуку і послідовність видачі результатів. 

 
При пошуку в документах Microsoft Excel, можна використовувати і інший 

підстановлювальний знак – «*». Якщо розглянутий «?» Означав будь-який символ, 
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то «*» замінює собою не один, а будь-яку кількість символів. Нижче представлений 

скріншот пошуку по слову bianco/rose, * 

 
Іноді при пошуку необхідно враховувати регістр символів. Якщо слово louisiana 

буде написано з маленької букви, то результати пошуку не зміняться. Але якщо у 

вікні розширеного пошуку вибрати Учитывать регистр, то пошук виявиться 

безуспішним. Програма стане вважати слова Bianco/rose і bianco/rose різними, і, 

природно, не знайде перше з них. 

  
Різновиди пошуку. Пошук збігів 

Іноді буває необхідно виявити в таблиці повторювані значення. Щоб зробити 

пошук збігів, спочатку потрібно виділити діапазон пошуку. Потім, на тій же вкладці 

Главная в групі Стили, відкрити інструмент Условное форматирование. Далі 

послідовно вибрати пункти Правила выделения ячеек і Повторяющиеся 

значения. 

Результат представлений на скріншоті нижче. 
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Під  впорядкуванням або сортуванням розуміється розташування текстових 

даних у стовпці за алфавітом, кількісних значень та дат – за зростанням або 

зменшенням. В Excel сортування здійснюється таким чином:  

- виділяється діапазон комірок, який треба сортувати, або будь-яка комірка з 

цього діапазону;  

- обирається вкладка Данные→  Сортировка → Сортировать по значению, 

указується назва стовпця, у якому сортуються дані (або номер стовпця, якщо 

виділений діапазон не містить рядка заголовків).  

 
Сортування може здійснюватися за кількома стовпцями, для чого треба 

використати вікна Затем по та В последнюю очередь. 

 
 

Excel дозволяє застосовувати два способи фільтрації даних: автофільтр і 

розширений фільтр. 

Автофільтр призначений для простіших операцій – виділення записів з певним 

значенням (наприклад, пошук тільки записів, що мають за обраним полем значення 
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0,44), даних, що лежать у певному діапазоні (або вище середнього або першу 

десятку) або осередків/шрифтів певного кольору 

 
Фільтрація працює тільки з нерозривним діапазоном, у якому не повинно бути 

порожніх рядків або порожніх стовпців. Два різних списки на одному аркуші 

відфільтрувати неможливо. 

Верхній рядок таблиці автоматично призначається її заголовком і в фільтрації 

участь не бере. 

Якщо в автофільтрі задані умови відбору за різними полями, то будуть обрані 

записи, для яких виконуються одночасно всі умови відбору, пов'язані відношенням 

"І". Для одного поля можна задати не більше двох умов відбору, пов'язаних 

відношенням "І" або "АБО". 

У результаті застосування автофільтра рядки, які не відповідають заданим 

умовам, будуть тимчасово приховані. 

Розширений фільтр в Excel дозволяє виконати відбір із використанням різних, 

досить складних сполучень умов фільтрації. Можна задати кілька різних умов для 

кількох стовпців, можна задати кілька умов для одного стовпця або задати 

параметри відбору формулою. Розширений фільтр дозволяє задати стільки умов 

відбору, скільки необхідно. Він дозволяє виділити осередки з унікальними (такими, 

що не повторюються) даними. Розширений фільтр дозволяє копіювати результат 

фільтрації в окреме місце, не чіпаючи основний масив даних. 

Під час роботи з розширеним фільтром необхідно попередньо створити 

діапазон умов, що включає імена полів, за якими будуть задані умови відбору і 

безпосередньо власне критерії вибору. 

Під час введення умов пошуку можна використовувати загальноприйняті 

символи підстановки:  

* – будь-яка кількість будь-яких символів;  

? – один будь-який символ. 

Якщо умови відбору розміщені на одному рядку в одному або декількох різних 

стовпчиках діапазону критеріїв, то розширений фільтр шукає записи, для яких 

виконуються одночасно всі ці умови без винятку (умови відбору з'єднані логічним 

відношенням "І".) Якщо умови відбору розміщені на різних рядках в одному або 

декількох стовпцях діапазону критеріїв, то розширений фільтр показує всі записи, 

для яких виконується хоча б одна з цих умов (умови відбору з'єднані логічним 

відношенням "АБО".) Наприклад, необхідно вибрати дані про автомобілі, 

максимальна швидкість яких не менше 200 км/год або динаміка розгону до 100 

км/год не перевищує 10 секунд. 
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Доповнимо завдання умовою, щоб виробник авто був не AUDI та потужність 

двигуна складала від 100 до 180 л/с  

 
Даний інструмент вміє працювати з формулами, що дає можливість 

користувачу вирішувати практично будь-які завдання під час відбору значень з 

масивів.  

Основні правила:  

1. Результат формули – це критерій відбору.  

2. Записана формула повертає результат ІСТИНА або БРЕХНЯ.  

3. Вихідний діапазон вказують за допомогою абсолютних посилань, а критерій 

відбору (у вигляді формули) – за допомогою відносних посилань.  

4. Якщо повертається значення ІСТИНА, то рядок відобразиться після 

застосування фільтра, якщо БРЕХНЯ – то ні. 

Наприклад, відфільтруємо записи, що містять кількість вище середнього 

значення. Для цього в осередок I1 введемо назву "Найбільша кількість", в осередок 

I2 введемо формулу, яка містить функцію СРЗНАЧ. У результаті обчислення 

формули в комірці відобразиться значення "ЛОЖЬ" (тобто D8 менше середнього 

значення діапазону). 

 
Виділяємо будь-який осередок у вихідному діапазоні і викликаємо 

"Розширений фільтр". У якості діапазону умов вказуємо I1:I2 (посилання відносні). 

У результаті фільтрації будуть відображені тільки ті записи, значення яких у 

колонці D перевищує середнє.  

 

2. Імпорт та експорт даних 

Excel пропонує різноманітні інструменти імпорту даних, що зберігаються в 

форматах інших додатків і в різних базах даних. 

Основні інструменти для роботи із зовнішніми даними зібрані на вкладці 

Данные.  



9 

 
При необхідності отримання даних з файлів у форматі Access або веб-сторінок 

клацніть на відповідній кнопці, при появі вікна відкриття файлу знайдіть папку, де 

міститься потрібний вам файл, і клацніть на його імені мишею. Якщо в обраному 

файлі міститься кілька таблиць, вам буде запропоновано вибрати в списку потрібну. 

Зробіть це клацанням на її імені мишею, потім клацніть на кнопці OK. На 

наступному кроці вам буде запропоновано вибрати, вставляти чи отримані дані в 

поточний лист або відкрити для них новий. Зробивши вибір, клацніть на кнопці OK, 

і дані з'являться на аркуші. 

Отримувати інформацію безпосередньо з систем управління базами даних 

(СКБД), таких як MS SQL Server, дещо складніше. Для цього потрібно встановити 

зв'язок з СУБД, для чого ви повинні знати ім'я користувача і пароль. 

 

3. Робота з посиланнями та масивами у середовищі табличного процесора. 

Уміст клітинок з формулами можна копіювати та переміщувати, як і вміст 

будь-яких інших клітинок, використовуючи: елементи керування, команди 

контекстного меню, сполучення клавіш  Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, метод 

автозаповнення.  

 
Під час копіювання формул посилання в них модифікуються. Але інколи 

потрібно, щоб під час копіювання формул певні посилання не модифікувалися.  

На відміну від копіювання текстових значень, при копіюванні формули, що 

містить посилання на клітинки, можна отримати формули, які не дублюють вихідну. 

Це залежить від вигляду посилань на клітинки, які можуть бути: 

1. Відносними 

2. Абсолютними 

3. Комбінованими (мішаними) 

Вигляд посилань має значення лише при копіюванні формули, при обчисленні 

значення за формулою в одній клітинці вигляд посилань не є суттєвим.  

2. При копіюванні формули, що містить відносні посилання, такі посилання 

будуть коригуватися залежно від напрямку копіювання. Відносне посилання на 

клітинку складається лише з назви стовпця й номера рядка. 
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3. Абсолютне посилання у формулі свідчить, що при копіюванні формули 

необхідно залишати посилання саме на ту клітинку, адреса якої зазначена, така 

адреса залишиться незмінною. Щоб відрізнити абсолютне посилання від відносного, 

у його записі перед назвою стовпця й номером рядка ставиться символ $ 

 
4. У комбінованому, або  мішаному посиланні, назва стовпця є 

абсолютною, а номер рядка — відносним, або навпаки. Наприклад, $А3, В$2, . 

Коригується при копіюванні лише відносна частина адреси.  

 
Використання посилань на комірки інших аркушів 

У випадку посилання на інший аркуш робочої книги ім'я аркуша 

відокремлюється від адреси комірки знаком оклику, наприклад: Аркуш1!С1:С12. 

Тривимірне посилання застосовується для того, щоб послатися на діапазон 

комірок, розміщений на декількох робочих аркушах: 

= Аркуш1 :Аркуш3!Е2:Е7 + Аркуш1 :Аркуш3! G4:Н2. 

У посиланні на іншу відкриту книгу (називається зв'язками) ім'я книги беруть у 

прямокутні дужки: = [Книга1]Аркуш3!С12. 
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Масив - це послідовність даних, розташованих у рядку або стовпчику. Для 

обробки масивів в табличному процесорі Ехсеl використовуються формули для 

роботи з масивами. 

Формула масиву – це формула, яка може виконувати кілька обчислень над 

одним або кількома елементами масиву та повертати один чи кілька результатів. 

Наприклад, формулу масиву можна помістити в діапазон клітинок і за її допомогою 

обчислити стовпець або рядок проміжних підсумків. Формулу масиву також можна 

помістити в одну клітинку й обчислити один результат. Формула масиву в кількох 

клітинках називається формулою для кількох клітинок, а формула масиву в одній 

клітинці – формулою для однієї клітинки. 

За допомогою цих формул можна виконувати складні завдання, зокрема: 

 підрахувати кількість символів у діапазоні клітинок; 

 підсумувати лише ті числа, які відповідають певним умовам (наприклад, 

найменші значення діапазону або значення, які перебувають між верхньою та 

нижньою межами); 

 підсумувати кожне n-е значення в діапазоні. 

Для створення масиву формул необхідно: 

1. Виділити комірки, в яких має знаходитися масив формул. 

2. Ввести формулу звичайним чином, вказавши в якості аргументів групу 

комірок-аргументів. 

3. В останньому вікні замість кнопки ОК натиснути комбінацію клавіш 

Ctrl+Shift+Enter. 

Для редагування масиву формул необхідно: 

1. Виділити комірки, в яких знаходиться масив. 

2. Клацнути комірки всередині рядка редагування і відредагувати формулу. 

3. Натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter. 

Загалом у формулах масиву використовується 

стандартний синтаксис формул. Усі вони починаються зі 

знака рівності (=) і підтримують усі вбудовані функції 

програми Excel. Основна відмінність полягає в тому, що для 

введення формули масиву потрібно натиснути сполучення 

клавіш Ctrl+Shift+Enter. Після цього програма Excel бере 

формулу масиву у фігурні дужки. Якщо такі дужки ввести 

самостійно, формула перетвориться на текстовий рядок і не 

працюватиме. 

Функція ПРОСМОТР повертає значення зі строки, 

стовбцю чи масиву залежно від використовуваної 

синтаксичної форми: «вектор» чи «масив». 

Вектор – це інтервал, що містить тільки один рядок або стовпець. Векторна 

форма функції ПРОСМОТР переглядає діапазон, до якого входять значення тільки 

одного рядка чи стовпця (так званий вектор), у пошуках певного значення та 

повертає значення з тієї ж позиції другого діапазону. 

Векторна форма функції ПРОСМОТР використовується для перегляду значень 

у великому списку чи значень, що помінялися з часом. 

Синтаксис для векторной форми: 

=ПРОСМОТР(шукане_значення,переглядаїмий_вектор, вектор_результатів) 
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Форма масив використовується для перегляду невеликого списку значень, котрі 

залишаються постійними з плином часу. Ця форма функції ПРОСМОТР призначена 

для забезпечення сумісності з іншими програмами електронних таблиць. 

Форма «масив» переглядає перший рядок та стовпець масиву, знаходить 

вказане значення та повертає значення з аналогічної позиції останнього рядка чи 

стовпця масиву. 

Синтаксис форми масив: =ПРОСМОТР(шукане_значення;масив) 

 
Функція ВПР, мабуть, одна з найкрасивіших функцій в наборі Excel. Основне 

застосування - пошук збігів у різних списках (порівняння баз даних). 

 Синтаксис написання формули:= ВПР (A1;База_данних;2; Ложь) 

Розглянемо параметри функції ВПР: 

A1 - це відносне посилання на клітинку аркуша Excel, в якій знаходиться 

шукане значення. Під відносною посиланням розуміється те, що при копіюванні 

формули по стовпцях/рядкам посилання буде змінюватися відповідно. Щоб при 

копіюванні формули в інші стовпці/рядки посилання на стовпець/рядок змінювалася 

її можна зробити абсолютної по одному/обома параметрами. 

 Наприклад: 

 $A$1 - абсолютна посилання по стовпці і по рядку; 

 $A1 - абсолютна по стовпці, відносна по рядку; 

 A$1 - відносна по стовпці, абсолютна по рядку; 

 A1 - відносне посилання по стовпці і рядку. 

Значок $ можна вставити у формулу вручну, або виділити в рядку формул 

посилання і послідовно натискаючи F4 домогтися потрібного результату. 

База_данних - ім'я області даних в першому стовпці якої, проводиться пошук 

збігів значення з параметром A1. Стовпець за яким здійснюється пошук завжди має 

бути першим. Область даних можна також задати вказавши адресу лівої верхньої і 

правої нижньої комірки. наприклад: = ВПР(A1;Лист2!A1: H30; 2; ЛОЖЬ) 

У наведеному прикладі посилання на область даних відносна, це означає що 

при копіюванні формули адреса області даних буде змінюватися, що призведе до 
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помилок, тому посилання треба робити абсолютною. наприклад: = ВПР (A1; Лист2! 

$A$1: $H$30; 2; ЛОЖЬ) 

Звичайно відносна посилання на область даних виходить автоматично, якщо 

область даних вказується виділенням і знаходиться в тій же книзі (файлі) де і 

прописується формула. Якщо область даних знаходиться в іншій книзі (файлі) то 

посилання на цю область автоматично проставляється абсолютної при виділенні 

області. Це корисно пам'ятати, щоб вчасно звернути увагу на вміст формули і якщо 

необхідно внести виправлення. 

Параметр ЛОЖЬ означає що функція ВПР буде шукати точний збіг значення в 

комірці A1 зі значеннями в першому стовпці області даних. При знаходженні такого 

значення функція поверне значення із заданого стовпця (в даному прикладі - другий 

стовпець) області даних. Якщо значення A1 не знайдено, функція ВПР поверне #Н/Д 

- немає даних.  

Приклад функції ВПР 

  
У прикладі області даних A1: D9 присвоєно ім'я База_данних. Функція ВПР () із 

зазначеної області повертає дані зі стовпців 1-4 спираючись на унікальний 

ідентифікатор (ключ) в стовпці A. Як видно з прикладу область даних можна задати 

як через ім'я, так і діапазоном, залежно від того, як зручніше в конкретному випадку. 

В останньому випадку діапазон зручніше задавати абсолютними посиланнями $A$6: 

$D$9, ніж відносними A6:A9, тоді при копіюванні формули по осередках адресу 

діапазону мінятися не буде. 

Функція ТРАНСП. Бувають 

ситуації, коли вам необхідно 

транспонувати дані однакового 

діапазону, тобто однакової кількості 

значень. Наприклад, вам часто 

доводиться перетворювати дані з 

продажу по місяцях у вигляді 

горизонтальної таблиці у вертикальну як на малюнку. 

Синтаксис функції: ТРАНСП(масив), де масив це діапазон даних, які 

необхідно перетворити у вертикальний або горизонтальний вигляд (транспонувати). 

Для реалізації даного способу нам необхідно вибрати діапазон в якому 

автоматично будуть транспонуватися дані. У нашому випадку це C6:C8.  

Після цього на клавіатурі відразу набираєте формулу = ТРАНСП (С3:E3) 

Далі, набравши формулу необхідно 

натиснути одночасно (Ctrl + Shift + Enter) 

для застосування формули масиву. У 

результаті формула з двох сторін буде 

оточена фігурними дужками. 
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Важливо розуміти, що якщо ви просто вкажіть фігурні дужки, то функція 

ТРАНСП працювати не буде. Крім того масиви (діапазони) повинні бути однакової 

величини. 

Тепер змінюючи дані в горизонтальній таблиці, вони автоматично будуть 

змінюватися у вертикальній таблиці. 

 

4. Створення списку елементів у клітинках 

Щоб працювати ефективніше на аркушах,  можна додати до 

клітинок розкривні списки, з яких користувачі зможуть вибрати 

потрібний елемент 

На новому аркуші введіть записи, які мають відображатися в 

розкривному списку.  

 На аркуші виберіть клітинку для розкривного списку. 

1. Перейдіть на вкладку Данные на стрічці, а потім 

виберіть Проверка данных. 

2. На вкладці Параметры в полі Тип данных виберіть Список. 

3. У полі Источник виберіть діапазон свого списку. Ми розмістимо список 

"Міста" в клітинках A2:A9. Зверніть увагу, що рядок заголовка не входить до 

вибраного діапазону, тому що він не має відображатися в списку доступних 

варіантів: 

 
1. Щоб користувачі могли залишати клітинку пустою, установіть 

прапорець Игнорировать пустые ячейки. 

2. Установіть прапорець Список допустимых значений. 

3. Перейдіть на вкладку Сообщения для вводу. 

Якщо потрібно, щоб під час клацання клітинки відображалося повідомлення, 

установіть прапорець Отображать подсказку, когда ячейка выбрана, а потім у 

відповідних полях введіть заголовок і текст повідомлення (до 225 символів). Якщо 

не потрібно відображати повідомлення, 

зніміть прапорець. Перейдіть на 

вкладку Сообщения об ошибке. 

 Якщо потрібно, щоб відображалося 

повідомлення, коли користувачі 

вводитимуть відсутні в списку дані, 

установіть прапорець Отображать 

сообщения об ошибке, у полі Вид виберіть 

потрібний параметр, а потім введіть 
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заголовок і текст повідомлення. Якщо це не потрібно, зніміть прапорець. 

Не знаєте, який параметр вибрати в полі Вид? 

 Щоб відображати повідомлення, яке не запобігає введенню відсутніх у 

розкривному списку даних, виберіть Сообщения або Предупреждение.  

 Щоб запобігти введенню даних, які не містяться в розкривному списку, 

виберіть пункт Остан..  

 Створивши розкривний список, переконайтеся, що він працює належним 

чином. Наприклад, перевірте, чи ширина стовпців та висота рядків 

змінились достатньо, щоб відображати всі записи. 

 

Викладач __________П.І.Матушкіна 

https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%86%D1%8F-%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-72f5e3cc-994d-43e8-ae58-9774a0905f46
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%86%D1%8F-%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-72f5e3cc-994d-43e8-ae58-9774a0905f46
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