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1. 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. 

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). 

 

2. Структура звітів та їх властивості 

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 1 

приведена типова структура звіту. 



3 

 

 
Рисунок 1  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. 

 
3. 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. 2). 

 
Рисунок 2 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. 
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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. 3). 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 3 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. 4). Після цього можна 

перейти в режим конструктора і внести зміни в стандартний звіт. 

 
Рисунок 4 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. 5). 
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Рисунок 5 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.6). 

 
Рисунок 6 Інструменти для роботи з макетом звіту 

 

4. Групування 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: 
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 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. 

 

5. Обчислення у звітах 

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. 7 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. 7 у примітці звіту обчислюються підсумки продажів за всіма 

замовленнями. 

 
Рисунок 7 Приклад звіту з обчисленими полями 

 

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

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

 

 


