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1. 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.  

1. 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. 

 
2. 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 $ 
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3. 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. 

 

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: 
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 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: 
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=ПРОСМОТР(шукане_значення,переглядаїмий_вектор, вектор_результатів) 

 
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 
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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 

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) 



7 

Далі, набравши формулу необхідно натиснути одночасно (Ctrl + Shift + Enter) 

для застосування формули масиву. У результаті формула з двох сторін буде оточена 

фігурними дужками. 

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. 

2. 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 
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об ошибке, у полі Вид виберіть потрібний параметр, а потім введіть 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. 

 

3. Налаштування автоматизованої перевірки введення даних 

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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