
 
Тема: Автоматизація опрацювання списків. Консолідація даних. Зведені таблиці 
Мета: Навчитись виконувати сортування даних, їх фільтрацію, створювати проміжні підсумки, 

зведені таблиці, застосовувати функції баз даних для розв’язання задач. 

 
Список (база даних) в Excel — це послідовний набір рядків з однаковою структурою 

інформації у стовпцях. Такі рядки називають записами бази даних, а стовпці – полями БД. 

До основних засобів роботи зі списками належать: 

1. Функції для роботи з базами даних. 
2. Автофільтр. 
3. Розширений фільтр. 
4. Сортування, Підсумки. 
5. Консолідація. 
6. Зведені таблиці. 

Сортування даних 
Сортування (впорядкування) рядків таблиці називають процес їх розташування у такому 

порядку, що значення в певному стовпці лише зростатимуть або лише спадатимуть. 

Під час сортування текстові дані впорядковуються за алфавітом або у 
зворотномуалфавітному порядку, а числові — за спаданням або зростанням залежно від заданого 
порядку сортування (упорядкування).  

Для виконання сортування записів бази даних потрібно виконати такі дії: 
1. Встановити курсор на будь-яку клітинку таблиці. 
2. Вибрати вкладку Данные, групу Сортировка и фильтр, кнопку Сортировка. 
3. У діалоговому вікні Сортировка задати ключі сортування, порядок сортування, 

параметри, Ок (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Діалогові вікна Сортировка, Параметры сортировки 

 
Фільтрація даних 

Під час обробки великих таблиць часто виникає потреба віднайти кілька рядків, що 
задовольняють певній умові. Цю задачу називають фільтрацією.  

Фільтрація — це процес вибирання із таблиці рядків, що задовольняють певній умові. 

Є два способи фільтрування даних: з допомогою автофільтра та з допомогою 
розширеного фільтра. Перший спосіб швидший і простіший для використання, зате другий дає 
змогу вирішувати складніші завдання.  
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Автофільтр застосовують тоді, коли умова вибору стосується тільки одного стовпця або 
складається з умов щодо значень кількох стовпців, з’єднаних сполучником І. 

Розширений фільтр дозволяє застосовувати складніші умови відбору, його 
використовують, якщо автофільтр не дає результату. Фільтри обох типів застосовуються до 
таблиць, які в першому рядку містять заголовки стовпців. Фільтрація записів виконується тільки  у 
відсортованій базі даних. 

Для створення автофільтра потрібно виконати такі дії: 
1. Встановити курсор на будь-яку клітинку таблиці. 
2. Вибрати вкладку Данные, групу Сортировка и фильтр, кнопку Фильтр. 
3. Натиснути кнопку в клітинці з назвою того стовпця, на значення якого накладатиметься 

умова. 
4. Із списку, що відкриється вибрати певну умову фільтрації. 

 
Рис. 5.2. Використання автофільтру для фільтрування даних 

 
Коли автофільтр не дає результату, умова відбору є складною, у таких випадках 

застосовують розширений фільтр, який дає змогу записати критерії відбору рядків у вигляді 
окремої таблиці 

Для створення розширеного фільтра слід виконати такі дії: 
1. У порожніх комірках аркуша потрібно створити критерій фільтрації. 
2. Вибрати вкладку Данные, групу Сортировка и фильтр, кнопку Дополнительно. 
3. У діалоговому вікні у полі Исходный диапазон вказати діапазон, де розміщуватиметься 

таблиця, а в полі Диапазон условий – діапазон критерію і натиснути ОК. 

 
Рис. 5.3. Використання розширеного фільтру для фільтрування даних 

 
Проміжні підсумки 

Проміжні підсумки — це узагальнюючі значення (суми, середні, кількісні), які 
обчислюються для груп представлених у певній таблиці об'єктів, а також засіб для обчислення цих 
значень. 

Перед тим як створювати проміжні підсумки база даних має бути відсортована. Проміжні 
підсумки можна створити лише для полів, значення яких повторюється. 

Для створення проміжних і загальних слід виконати такі дії: 
1. Відсортувати таблицю. 
2. Вибрати вкладку Данные, групу Структура, кнопку Промежуточный итог. 



3. У діалоговому вікні Промежуточные итоги вказати необхідні значення і натиснути 
ОК. 

 
Рис. 5.4. Обчислення проміжних підсумків 

 
Консолідація даних 

Узагальнити дані з кількох таблиць однакової структури, які зберігаються в несуміжних 
діапазонах, на різних аркушах і навіть у різних книгах, допоможуть консолідація даних і зведені 
таблиці. 

Розглянемо консолідацію результатів 3 етапів спортивних змагань (рис. 5.5 а-в), що 
розміщені на окремих аркушах. 

 
                                а                                              б                                            в 

Рис. 5.5. Консолідація результатів 3 етапів спортивних змагань 
 

Алгоритм консолідації: 
1. Створити новий аркуш та перейменувати його на Результати. 
2. Вписати у комірку А1 аркуша Результати заголовок підсумкової таблиці (рис. 5.6). 

 
Рис. 5.6. Заголовок підсумкової таблиці 

3. Виділити на аркуші Результати комірку А2 і на вкладці Данные у групі Работа с 
данными  натиснути кнопку Консолидация. 

4. У вікні Консолидация зі списку Функция вибрати функцію Сумма (рис. 5.7). 



5. Встановити усі прапорці для відображення заголовків і зв’язку вихідних таблиць із 
підсумковою таблицею (рис. 5.7). 

 
Рис. 5.7. Вікно Консолидация 

 
6. Сформувати список діапазонів: 

 установити курсор в полі Ссылка, перейти на аркуш І етап і виділити діапазон 
А2:В10 (рис. 5.5 а); натиснути кнопку Добавить; 

 повторити ці дії для аркушів ІІ етап і ІІІ етап (рис. 5.5 б-в). 
7. Натиснути ОК (рис. 5.7). 

Вигляд підсумкової таблиці наведено на рис. 5.8: 

 
Рис. 5.8. Підсумкова таблиця 

 
Зведені таблиці 

Зведені таблиці Excel — це інструмент, який за даними таблиці формує звіт за заданим 
алгоритмом. Зведена таблиця дозволяє розбити табличну базу даних на групи і вивести проміжні 
підсумки з будь-яким рівнем деталізації. 

За допомогою зведених таблиць можна швидко опрацьовувати великі обсяги інформації: 
відфільтровувати, порівнювати, групувати дані. Це значно полегшує працю багатьом фахівцям 
(менеджерам, соціологам та ін.). 

Алгоритм побудови зведеної таблиці в Excel: 
1. Виділити будь-яку комірку всередині таблиці і вибрати на вкладці Вставка кнопку 

Сводная таблица (рис. 5.9). 



 
Рис. 5.9. Вставка Сводная таблица 

 
2. У вікні Сводная таблица натиснути кнопку Готово. До книги буде додано новий 

аркуш, на якому буде розміщено макет створюваної зведеної таблиці, список полів та 
панель інструментів зведеної таблиці. Макет таблиці формується шляхом 
перетягування назв полів до вікон панелі інструментів. 

3. Панель інструментів містить чотири вікна (рис. 5.10). 

 
Рис. 5.10. Панель інструментів зведеної таблиці 

 
а – до вікна Фильтры потрібно перетягти назву назву поля, за яким відбуватиметься 

фільтрація. В області даних будуть відображені підсумкові дані для значення, що 
вибране зі списку Фильтры.  

б – до вікна Строки потрібно перетягти назви полів, які стануть заголовками рядків у 
зведеній таблиці. 

в – до вікна Столбцы потрібно перетягти назви полів, за якими проводитиметься 
групування і пдведення підсумків. Значення полів будуть заголовками стовпців у 
зведеній таблиці. 

г – до поля Значения слід помістити назви стовпців, над якими виконуватимуться 
обчислення. Значення полів використовуються для заповнення комірок зведеної 
таблиці підсумковими даними. 

Дано таблицю, що містить дані про площу й населення деяких країн: 
Таблиця 5.1. 

Дані про площу і населення країн 

 
Побудуємо таблицю з фільтрацією даних за Західною та Східною півкулями. Для цього до 

б 

а в 

г 



вікна Фильтры перетягнемо назву Півкуля, окільки потрібно групувати країни за півкулями. 

До вікна Строки перетягнемо назви полів Частина світу і Країна. Ці назви стали 
заголовками рядків у зведеній таблиці, причому зберігається ієрархія відносин між полями: рядки 
Країна вкладені в рядки вищого рівня Частина світу. Підсумки (сумарні значення площі та 
населення) підводяться за частинами світу (рис. 5.11). Вигляд звіту за групою країн, розташованих 
у Західній півкулі, наведено на рис. 5.12. 

 
Рис. 5.11. Поля зведеної таблиці 

 

 
Рис. 5.12. Вигляд звіту за групою країн, розташованих у Західній півкулі 

 
Стиль зведеної таблиці 
Під час створення зведеної таблиці програма Excel автоматично застосовує до неї один з 

автоформатів. Вибрати інший стиль таблиці можна на вкладці Конструктор панелі інструментів 
Сводные таблицы.  

Оновлення даних  
Дані зведеної таблиці пов'язані з початковими даними, тому змінити дані безпосередньо у 

зведеній таблиці неможливо. Це потрібно робити в таблицях початкових даних. 

Під час внесення змін до таблиці з початковими даними зведена таблиця не оновлюється 
автоматично, це треба робити вручну. Для цього потрібно: 

1. Зробити активною будь-яку комірку зведеної таблиці. 
2. Клацнути на кнопці  Обновить панелі інструментів Сводные таблицы. 



Переміщення і редагування поля Значення 

Щоб перемістити поле даних, потрібно навести вказівник на будь-яку кнопку поля і 
перетягнути в поле стовпця і навпаки. 

Щоб вставити нове поле в зведену таблицю, потрібно: 

1. Вивести на екран панель інструментів Сводные таблицы. 
2. Клацнути на кнопці Отобразить поля, якщо частина панелі, що містить кнопки з 

назвами полів даних в потрібну область зведеної таблиці. 

Щоб видалити поле зведеної таблиці, слід перетягнути кнопку відповідного поля за межі 
макета зведеної таблиці. 

Зміна функції обчилення загальних підсумків 
Під час створення зведеної таблиці програма Excel автоматично виводить загалні підсумки, 

використовуючи при цьому для розрахунку в полях з числовими значеннями функцію суми, а в 
полях з іншими даними – функцію підрахунку кількості значень. 

Надалі ці функції можна змінити, скориставшись кнопками розкриття списків панелі 
Вычисления панелі інструментів Сводные таблицы. 

Змінити заголовок поля або тип функції для розрахунку в полях з числовими значеннями 
можна у вікні Параметры поля значений, яке відкривається подвійним клацанням заголовку 
поля.  

За даними зведеної таблиці можна побудувати зведену діаграму. Для побудови 
використовується весь макет зведеної таблиці. На діаграмі відображаються кнопки полів зведеної 
таблиці (рис. 5.13). 

 
Рис. 5.13. Зведена діаграма 

 

Ці кнопки мають сірий колір і мають кнопки розкриття списків. За допомогою цих кнопок 
усередині зведеної діаграми можна в інтерактивному режимі додавати, видаляти, фільтрувати й 
оновлювати поля даних так само, як це робиться у зведеній таблиці. 

Зведені таблиці незамінні для роботи з великим обсягом даних даних, які складно 
аналізувати за допомогою сортування та фільтрів. Такі таблиці дозволяють швидко сформувати 
різні звіти за одними й тими самими даними в розрізі різних критеріїв. Крім того, ці звіти можна 
гнучко налаштовувати і оновлювати в зв’язку зі змінами таблиці – джерела. 

  



Вбудовані функції для роботи з базою даних 
Робота з базою даних нараховує 12 стандартних функцій. Розглянемо деякі важливі функції 

цієї категорії. 

БДПРОИЗВЕД (база_данных; поле; критерий) – перемножує значення в стовпці списку 
або бази даних, які задовольняють задані умови. 

БДСУММ (база_данных; поле; критерий) – підсумовує числа в стовпці списку або бази 
даних, які задовольняють задані умови. 

БИЗВЛЕЧЬ (база_данных; поле; критерий) – визначає дані бази даних, які задовольняють 
задані умови. 

БСЧЁТ (база_данных; поле; критерий) – підраховує кількість комірок у стовпці списку або 
полі бази даних, в яких містяться числа, що задовольняють задані умови. 

БСЧЁТА (база_данных; поле; критерий) – підраховує непорожні комірки в базі даних, які 
задовольняють задані умови. 

Аргумент “поле” не є обов’язковим. Якщо аргумент “поле” опущений, то функція БСЧЁТ, 
БСЧЁТА підраховує кількість записів у базі даних, що відповідають критеріям. 

ДМАКС (база_данных; поле; критерий) – повертає найбільше число в стовпці списку або 
полі бази даних, яке задовольняє задані умови. 

ДМИН (база_данных; поле; критерий) – повертає якнайменше число в стовпці списку або 
полі бази даних, яке задовольняє задані умови. 

ДСРЗНАЧ (база_данных; поле; критерий) – обчислює значення в стовпці списку або полі 
бази даних, яке задовольняє задані умови. 

Призначення  аргументів функцій: 
База_данных – це діапазон комірок, що належать базі даних. 

Поле – визначає поле, що використовується функцією. Аргумент “поле” може задаватись 
як текст із назвою стовпця в подвійних лапках, наприклад “Назва фірми”, або як число, що задає 
положення стовпця в списку: 1 – для першого поля, 2 – для другого поля тощо. 

Критерий – діапазон комірок, в якому містяться умови, що задаються; у ньому може бути 
обчислювальне поле. Будь–який діапазон, що містить принаймні одну назву й одну комірку під 
назвою стовпця з умовою, можна використовувати як аргумент. 

Крім цих функцій при роботі з базою даних застосовуються також функції деяких інших 
категорій, наприклад функції СУММЕСЛИ та СЧЁТЕСЛИ. 

  
Створити нову робочу книгу, в якій на окремих аркушах виконати завдання 1-5. 

Зберегти робочу книгу у власну папку з іменем „Списки даних Excel_Номер Групи”. 

Завдання 1 
На робочому листі Завдання 1 створіть базу даних відповідно до Таблиці 5.2. і виконайте 

сортування записів. 

Перший ключ – назва фірми за зростанням;  

другий ключ – інвестиційні витрати за спаданням;  

третій ключ – термін окупності за спаданням. 

Збережіть внесені зміни. 

 

Завдання до виконання практичної роботи 



Таблиця 5.2. 

 Фінансові показники роботи фірм за І та ІІ півріччя 

Назва 
фірми 

Інвестиційні 
витрати, тис. 

грн. 

Виручка від 
реалізаці 

продукції, тис. 
грн. 

Поточні 
витрати, 
тис. грн. 

Податки, 
тис. грн 

Термін 
окупності, 

роки 
Лідер 90,00 196,96 20,00 25,60 0,6 
Лідер 100,00 196,96 20,00 25,60 0,7 
Лідер 105,00 196,96 20,00 25,60 0,7 
Лідер 129,28 257,32 50,00 33,45 0,7 
Лідер 140,00 170,00 30,00 22,10 1,2 
Лідер 140,00 170,00 30,00 22,10 1,2 
Лідер 143,46 121,47 25,00 15,79 1,8 
Лідер 144,46 121,47 25,00 15,79 1,8 
Термопласт 109,28 257,32 50,00 33,45 0,6 
Термопласт 124,36 247,33 40,00 32,15 0,7 
Термопласт 124,36 247,33 40,00 32,15 0,7 
Термопласт 125,36 247,33 40,00 32,15 0,7 
Термопласт 139,28 257,32 50,00 33,45 0,8 
Термопласт 140,00 170,00 30,00 22,10 1,2 
Юнітрейд 153,42 297,95 40,00 38,73 0,7 
Юнітрейд 153,42 297,95 40,00 38,73 0,7 
Юнітрейд 153,42 297,95 40,00 38,73 0,7 
Юнітрейд 98,01 143,15 35,00 18,61 1,1 
Юнітрейд 98,01 143,15 35,00 18,61 1,1 

 
Завдання 2 

Скопіюйте відсортовану базу даних на  робочі аркуші Завдання 2а, Завдання 2б і 
виконайте фільтрацію даних у відсортованій таблиці. 

а) Створіть Автофільтр і відберіть записи з інвестиційними витратами понад 100 тис. грн 
і термін окупності більше одного року. 

б) Створіть Розширений фільтр, що відбирає записи бази даних із назвою фірми “Лідер”, 
інвестиційні витрати яких не менші 100 тис. грн. і термін окупності більше одного 
року. 

Завдання 3 
Скопіюйте відсортовану базу даних із робочого аркуша Завдання 1 на  робочий аркуш  

Завдання 3. 
Створіть проміжні та загальні підсумки з групуванням по полю Назва фірми і груповою 

операцією по полю Інвестиційні витрати з метою обчислення сумарних інвестиційних витрат 
кожної фірми. 

Завдання 4 
Скопіюйте на робочий аркуш  Завдання 4  відсортовану базу даних із робочого аркуша 

Завдання 1. 

Потрібно розрахувати максимальну виручку від реалізації за кожною фірмою і визначити 
відсоткове відношення суми поля Інвестиційні витрати кожної фірми до загальних витрат по 
цьому полю. Для цього прикладу створіть зведену таблицю і зведену діаграму. 

Завдання 5 
Скопіюйте на робочий аркуш Завдання 5 відсортовану базу даних із робочого аркуша 

Завдання 1. 



Використовуючи функції баз даних, визначте: 

а) для кожної фірми сумарні інвестиційні витрати з терміном окупності понад півроку і з 
виручкою від реалізації більшою 150 тис. грн; 

б) назву фірми, інвестиційні витрати якої перевищують 130 тис. грн, термін окупності 
понад півроку, а поточні витрати є максимальними. 

Завдання 6 
Дано таблиці з фінансовими показниками роботи фірм за І та ІІ півріччя (рис. 5.20). На 

окремому аркуші виконайте консолідацію результатів фінансових показників роботи фірм за весь 
рік. 

 
Рис. 5.20. Фінансові показники роботи фірм за І та ІІ півріччя 

 

 
1. У чому полягає сутність поняття база даних? 
2. Як здійснити сортування записів у базі даних?  
3. Що таке фільтрація даних? Які є різновиди фільтрів для виконання фільтрації даних у 

базі даних MS Excel? 
4. Як створити автофільтр? 
5. Як створити розширений фільтр? 
6. Яке призначення мають проміжні підсумки та як їх створити? 
7. Які ви знаєте функції для роботи з базами даних у MS Excel? 
8. Для чого призначені зведені таблиці та діаграми? 
9. Яка технологія створення зведених таблиць і зведених діаграм? 
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