
 

Тема: Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Створення запитів 
в середовищі СУБД MS Access 

Мета: Отримати навички впорядкування, пошуку і фільтрування інформації в базі 
даних, навчитися створювати та використовувати запити.  

 
Сортування даних 

Як і в таблицях текстового та табличного процесорів, дані в таблицях баз даних можна 
сортувати. За замовчуванням дані в таблиці Access сортуються за зростанням значень по 
ключовому полю. 

Для змінення сортування слід виконати таку послідовність дій: 
1. Відкрити таблицю бази даних, дані в якій потрібно відсортувати. 
2. Установити курсор у межах поля, за даними якого буде виконано сортування записів. 
3. Виконати Главная ⇒ Сортировка и фильтр ⇒ По возрастанию (По убыванию). 
В фрагменті таблиці, який відсортовано за спаданням, з’являється стрілочка, яка вказує на 

вид сортування: за зростанням, за спаданням Для того щоб відмінити сортування, потрібно 
вибрати кнопку Удалить сортировку групи Сортировка и фильтр вкладки Главная. 

Для сортування за даними кількох полів з однаковими значеннями параметрів сортування 
слід виділити ці поля (виділити можна лише сусідні поля) і виконати Главная ⇒ Сортировка и 
фильтр ⇒ По возрастанию (По убыванию). Під час сортування за даними кількох полів 
спочатку сортування відбувається за даними полів, розміщених ліворуч.  

Можна виконати сортування за даними кількох полів, довільно розміщених у таблиці, 
послідовно виконавши сортування для кожного з них. При цьому можна використати різні 
значення параметрів сортування. 

Пошук даних 
Як було зазначено раніше, бази даних призначено для забезпечення швидкого доступу до 

необхідних даних. Досить часто користувачі здійснюють пошук потрібних даних у базах даних 
залізниці, бібліотеки, пошукового сервера Інтернету та ін. 

У СУБД Access пошук у базі даних здійснюється подібно до пошуку в Excel.  Для пошуку 
потрібних даних слід: 

1. Відкрити файл бази даних, у якій потрібно здійснити пошук. 
2. Відкрити таблицю, у якій здійснюватиметься пошук. 
3. Виконати Главная ⇒ Найти ⇒Найти. 
4. У вікні Найти на вкладці Найти в полі Поиск ввести зразок даних, за яким буде 

здійснено пошук. 
5. Вибрати у списку Поиск у область пошуку: текущее поле або в текущий документ . 
6. Установити у списку Совпадение одне із значень: Поля целиком, С любой частью поля, 

С начала поля. 
7. Установити у списку Поиск один з напрямів пошуку: Все, Вверз, Вниз. 
8. Установити за потреби відповідні позначки прапорців для пошуку с учетом регистра 

(великі чи малі літери) та пошуку з використанням учетом формата полей. 
9. Вибрати кнопку Найти далее. 
Для переходу до наступних записів, значення яких відповідають пошуковому запиту та 

параметрам пошуку, слід послідовно натискати кнопку Найти далее. 
Слід зауважити, якщо у списку Совпадение вибрати значення Поля целиком, то під час 

пошуку зразок буде порівнюватися із вмістом усього поля, а якщо вибрати значення Любая часть 
поля – порівнюватися зі зразком буде будь-яка частина вмісту поля і відповідно при значенні С 
начала поля  порівняння буде здійснено по початкових символах поля. 

Значення у списку Поиск установлюють напрям пошуку від поточного запису: Вверх – до 
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першого запису, Вниз – до останнього запису і Все – по всій таблиці (формі). 
Заміна даних у полях бази даних виконується з використанням елементів керування 

вкладки Заменить вікна Найти. Крім описаних параметрів для пошуку, під час заміни в поле 
Заменить на вводяться дані, які повинні замінити знайдені. Заміну можна здійснювати по кроках 
(кнопки Найти далее і Заменить) або одразу всіх знайдених даних (кнопка Заменить все). 

Фільтрування даних 
Для відбору записів, дані в яких відповідають певним умовам, використовують фільтри 

подібно до використання фільтрів у табличному процесорі. Фільтр дає змогу уникнути тих 
записів, які неважливі на даному сеансі перегляду. За допомогою Access можна встановлювати 
такі фільтри: 

‒ простий фільтр; 
‒ фільтр за виділеним фрагментом; 
‒ розширений фільтр. 
Для фільтрування даних використовують елементи керування групи Сортировка и фильтр 

вкладки Главная.  
Використання простого фільтра 

Простий фільтр дає змогу ввести умову перегляду для одного поля. Для застосування 
фільтра слід виконати таку послідовність дій: 

1. Зробити поточним поле, за даними якого буде здійснено фільтрування. 
2. Вибрати кнопку Фильтр групи елементів керування Сортировка и фильтр вкладки 

Главная або кнопку справа від імені поля. 
3. Установити (зняти зайві) у списку позначки прапорців біля одного або кількох значень, 

які відповідають умові фільтрування. 
4. Вибрати кнопку ОК. 
Якщо потрібно в довгому списку вибрати одне або кілька значень, то простіше спочатку 

зняти позначку прапорця Выделить все (при цьому буде знято позначки всіх прапорців), а потім 
установити позначки прапорців біля потрібних значень. Можна здійснювати фільтрування за 
кількома полями. 

Кількість записів, що відповідають умовам фільтрування, можна визначити за лічильником 
у нижній лівій частині вікна програми – там указано номер поточного запису і загальну кількість 
відфільтрованих записів. 

Для відміни фільтрування потрібно вибрати підсвічену іншим кольором кнопку 
Применить фильтр. Для повторного застосування вже визначених значень параметрів 
фільтрування слід знову вибрати кнопку Ок. 

Під час проведення фільтрування є можливість задати більш складні умови фільтрування. 
Так, у списку фільтрування будь-якого текстового поля під час наведення вказівника на напис 
Текстовые фильтры відкривається список умов фільтрування. Вибір будь-якого елемента цього 
списку відкриває додаткове вікно з полем для введення фрагмента тексту, що стане складовою 
відповідної умови. 

Використання фільтра за виділеним фрагментом 
Для застосування фільтра відповідно до виділеного фрагмента даних слід виконати таку 

послідовність дій: 
1. Виділити фрагмент даних в одному з полів, за яким буде здійснено фільтрування. 
2. Відкрити список кнопки Выделение групи Сортировка и фильтр вкладки Главная. 
3. Вибрати у списку одну з умов застосування виділеного фрагмента для фільтрування 

даних. 
Для відмови від використання фільтра в певному полі слід вибрати кнопку справа від імені 

поля та у списку фільтрування вибрати кнопку Удалить фильтр або поставити позначку 
прапорця Виделить все. Для видалення всіх фільтрів потрібно виконати Главная ⇒ Сортировка 
и фильтр ⇒ Удалить фильтр. 

Використання розширеного фільтра 
Вікно розширеного фільтру викликається командою Расширенный фильтр кнопки 

Дополнительно  групи Сортировка и фильтр вкладки Главная.  У цьому вікні користувач 

ПР-7 2 



самостійно створює фільтр. Він має бланк, у якому вказує умови відбору записів. У ньому можна 
вказати й порядок упорядкування для одного чи кількох полів. Для зручності вікно фільтру 
містить об’єкт, для якого створюють фільтр, із назвами полів. Після виконання команди 
Применить фильтр буде виведено таблицю з записами, що відповідають вказаному критерію 
фільтрації. 

Access дає змогу зберегти результат фільтрації для подальшого використання в роботі БД – 
необхідно скористатися командою Сохранить как запрос кнопки Дополнительно  групи 
Сортировка и фильтр вкладки Главная. 

Поняття про запити в базі даних 
Запит – це об'єкт бази даних, призначений для вибірки даних з таблиць за певними 

критеріями, виконання обчислень над даними з таблиць, додавання, вилучення і зміни даних у 
таблицях, подання даних у компактному вигляді, подібному до електронних таблиць. 

Запит дозволяє вибрати необхідні дані із однієї або декількох таблиць, що пов'язані між 
собою, провести обчислення та одержати результат у вигляді таблиці, створити нову таблицю, 
додавати або видаляти записи. Запити також використовують як джерело для форм та звітів. Дані, 
відібрані запитом, доступні користувачу в віртуальній таблиці, тобто в таблиці, яка відкривається 
в оперативній пам’яті і не зберігається на магнітних носіях. 

СУБД Access дає змогу створювати такі типи запитів: 
 Запит на вибірку – дані, що задовольняють умовам відбору, вибираються з однієї або 

кількох таблиць і виводяться на екран в певному порядку. 
 Запит з параметром – при створенні запиту необхідно у вікні діалогу ввести певні 

відомості для відбору даних. 
 Запит на зміну – дозволяють в одній операції внести зміни в багато запитів. Є чотири типи 

запитів на зміну: на створення таблиці, на вилучення записів, на додавання і на поновлення 
записів. 

 Перехресні запити – відображають результати статистичних обчислень, виконаних за 
даними з одного поля. 

Основними операціями, які може здійснити користувач з використанням запитів, є: 
 створення нових таблиць на основі аналізу даних у вже існуючих таблицях бази даних, 

обчислення узагальнюючих даних (суми, максимального чи мінімального значення тощо) для 
заданих полів; 
 знаходження значень інших властивостей шляхом виконання операцій над даними з полів 

однієї або кількох таблиць (запитів); 
  внесення змін у вже існуючі таблиці (оновлення даних, вставлення і видалення записів 

тощо. 
Всі запити можна поділити на дві групи:  

 запити, які не змінюють даних в БД; 
 запити, які вносять зміни до БД.  

Запити другої групи мають позначення зі знаком оклику, який ніби попереджує, що під час 
його запуску на виконання дані будуть змінені і скасовувати виконані дії не можна. 
Способи створення запитів Access:  

В Microsoft Access 2010 є три способи створення запитів:  
• Майстер запитів; 
• Конструктор запитів; 
• SQL-запити. 

 Майстер запитів дозволяє створювати різні типи запитів, супроводжуючи користувача 
підказками, на кожному кроці формування структури запиту. 

Конструктор запитів дозволяє більш точно сформувати структуру запитів, вказавши поля 
відображення, критерії відбору даних та інші параметри.  

SQL-запити створюються з використання мови взаємодії користувача з базою даних 
(Structured Query Language). 
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Запит на вибірку 
Запит на вибірку  є самим найпростішим серед запитів СУБД Access. Такі запити 

створюють за замовчуванням, і вони дають змогу вибрати з таблиць та інших запитів дані, що 
відповідають певним критеріям.  

Алгоритм створення запиту на вибірку в Конструкторі запитів 
1. На вкладці Создание у групі Запросы натиснути кнопку Конструктор запросов (рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1. Виклик Конструктора запитів 

 
2. У вікні Добавление таблицы вибрати таблиці та запити, до яких буде зроблено запит (робота 

на данному етапі проводиться так само як і з схемою даних).  
3. У вікні Конструктора запитів заповнити бланк запиту, визначивши поля, що беруть участь у 

запиті, і встановити позначки для виведення полів та умови відбору даних. 
4. Виконати запит натисненням кнопки Выполнить  на стандартній панелі інструментів або 

кнопкою Режим/Режим таблицы (рис.7.2). При запуску утворюється результуюча таблиця. 

 
Рис. 7.2. Запуск на виконання створенного запиту 

 
5. За потреби зберегти запит у файлі бази даних натисненням кнопки Сохранить і закрити його. 
6. Якщо результат запиту є незадовільним, то повернутися в режим Конструктора натисненням 

кнопки Вид і провести редагування бланку запиту.  

Вікно Конструктора запитів 
Конструктор запитів складається з двох частин (рис. 7.3). У верхній частині розміщуються 

графічні зображення таблиць, до яких роблять запит. Якщо між таблицями існують зв'язки, то 
вони зображуються так само, як на схемі даних. При цьому можна створити і нові зв'язки. В 
нижній частині розташовано власне бланк 
запиту, що підлягає заповненню. 

Рядки бланка мають спеціальні назви, 
що вказують на його структуру (їх можна 
розрізняти залежно від типу запиту). Тип 
запиту можна вибрати, використавши 
команду меню Запрос. 

Розглянемо загальні принципи роботи 
з конструктором запитів на прикладі запиту 
на вибірку даних. 

Заповнити стовпці бланку запиту, 
відповідно до поставленої задачі, зазначивши 
основні характеристики полів, що будуть 
виведені на результуючому бланку: 

Поле: вказується ім'я поля таблиці, що братиме участь у запиті. Для цього, перетягніть 
потрібне поле з графічного зображення таблиці у верхній частині конструктора в клітинку бланка; 

Имя таблицы: встановлюється автоматично; 

Рис. 7.3. Вікно Конструктора запитів 

ПР-7 4 



Сортировка: у цій клітинці бланка можна переглянути перелік, що дає змогу вибрати 
спосіб сортування даних у вказаному полі. Для цього, виконайте клік у відповідній комірці, 
натисніть на кнопку списку, що з'явилася, та серед запропонованих варіантів виберіть 
потрібний: По возрастанию, По убыванию, Отсутствует; 

Групповая операция (цей рядок виводиться у бланку, якщо на стандартній панелі 
інструментів натиснути кнопку Групповая операция) дає змогу логічно групувати однакові дані у 
полі (елемент переглянутого переліку Группировка) або виконувати над даними з поля певні 
підсумкові обчислення (Sum - сума, Avg — середнє арифметичне, Min — мінімальне значення у 
полі, Мах — максимальне значення у полі та ін.); 

Вывод на экран: у цій клітинці встановлюються прапорець, якщо поле має бути виведене 
на екран у результаті запиту. Він встановлюється автоматично;  

Условие отбора: в цій клітинці записується умова для відбору даних; 
Или: записується складова умова «або», що стосується даних в одному або різних полях. 
Для задання умов для даних числового, грошового та дата/час типів застосовують 

оператори порівняння <, >, >=, >=, = (не вказують).  
Наприклад: потрібно в таблиці Анкета знайти об'єкти, які мають рік народження більше 

1991 року. Тоді в комірці Условие отбора умова запишеться у вигляді «>1991», а якщо за умовою 
запиту потрібно знайти учнів 1991 року народження то у вище згадану комірку достатньо ввести 
число «1991». 

Для задання кон'юнкції («і») застосовують оператор And, для заперечення («не») – Not, для 
диз'юнкції («або») – Or. Складові диз'юнкції можна також записувати в різних рядках запиту. 

Наприклад, при запиті «вивести об'єкти, що мають оцінку з алгебри 10 та 11» створюють 
запит на основі таблиці Успішність і в стовпчику запиту з полем Алгебра вводять у 
комірку Условие отбора умову вигляду «10 and 11». А при запиті «вивести учнів, що навчаються 
на 10 або 11» відповідний запис буде мати вигляд «10 or 11». Для варіанта запиту «вивести учнів, 
що не мають по алгебрі оцінку 10», відповідна умова записується у вигляді «Not 10». 

Константи типу дата/час беруть у позначки #. 
Для задання подвійних нестрогих нерівностей (>=...and <=...) можна застосовувати 

оператор діапазону between <найменше значення> and <найбільше значення> (наприклад, умови  
>=1 and <=5  і  between 1 and 5 еквівалентні). 

Для задання умов щодо текстових полів можна застосовувати символи шаблонів * і ? (* – 
довільна кількість символів, ? – довільний єдиний символ). Якщо потрібний повний збіг запису, то 
умову відбору записують повністю.  

Приклади умовних виразів 
Умовні вирази Вивід записів, які 

Київ мають значення Київ 
not Київ не мають значення Київ 
In (Київ, Донецьк, Одеса) мають значення Київ, Донецьк, Одеса 
<М починаються з букви А-Л 
>= М починаються з букви М-Я 
<=20 мають числове значення 20 
Date() мають значення поточної дати 
>=01.01.94 мають значення дати пізніше 01.01.04 
Between 01.01.93 AND 31.12.93 мають значення року 1993 
*.02.* мають значення місяця лютий 
Null містять в полі пусте значення 
Is Not Null містять не пусте значення в полі 
Like “p*” починаються з букви Р 

Запит з параметром 
Запити з параметром створюються в тих випадках, коли передбачається виконувати цей 

запит багаторазово, змінюючи лише умови відбору. Щоб визначити параметр, потрібно ввести у 
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рядок  Условие отбора  замість конкретного значення ім'я або фразу, укладену в квадратні дужки 
([]). Те, що укладено всередині квадратних дужок, Access розглядає як ім'я параметра. Воно 
виводиться в вікні діалогу при виконанні запиту, тому в якості імені параметра розумно 
використовувати змістовну фразу. У вікні діалогу також є поле для значення-відповіді. Коли 
відповідь увели, на екрані з’являється таблиця запиту, як і в інших запитах. 

У запиті можна задати декілька параметрів; при цьому ім'я кожного з них має бути 
унікальним і інформативним. Потреба у запитах даного виду виникає при спробі зробити запит 
універсальним, тобто здатним при кожному наступному виклику вести інтерактивний діалог із 
користувачем. 

Створення обчислювального поля 
У СУБД Access існують два види обчислень у запитах: 
 створення нових обчислювальних полів;  
 обчислення підсумкових значень.  

Для створення обчислювального поля потрібно у бланку запиту в рядку Поле ввести 
конструкцію такого виду: 

<Назва_обчислювального поля>:<Вираз> 
Вираз задає правило, за яким обчислюють значення у створеному полі. Він може містити 

знаки математичних операцій, дужки, стандартні функції Access, імена полів таблиці, до якої 
створюється запит, взяті у квадратні дужки. Якщо потрібно використати поле іншої таблиці, то 
вказують таку конструкцію: [Ім'я_таблиці].[Ім'я_поля]. 

При створенні запиту можна вказати поля, які використовуватимуться для групування 
записів і виконання відповідних обчислень. Такі запити створюються з використанням даних як 
однієї, так і зв’язаних між собою таблиць. Запити також можна створювати на основі раніше 
створених запитів.  

Розглянемо приклад,  де потрібно визначитися з підсумками продажу продукції у 
вартісному вигляді. Для цього,  вибираємо поля, які слід включити до запиту. Коли поля вибрані, 

то на панелі інструментів вибирається опція Групповая операция ( ). Після натиснення на неї в 
бланку запитів за зразком з’явиться рядок з назвою Групповая операция і в клітинках напроти 
кожного поля — слово Группировка. Далі в стовпчику того поля, за яким виконуватиметься 
групування, клацнути мишкою в клітинці Групповая операция. Access видасть список із 12 
елементів, дев’ять з яких є функціями і по них можна виконувати групувальні операції. З цього 
списку необхідно вибрати потрібний елемент чи функцію (рис. 7.4).  

 
Рис. 7.4. Вікно формування групувального запиту 
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Типи групувальних функцій: 
Sum — обчислення суми значень поля; 
Avg — обчислення середнього значення поля; 
Min — пошук мінімального значення поля; 
Max — пошук максимального значення поля; 
Count — підрахування кількості значень у полі; 
StDev — обчислення середнього квадратичного відхилення для значень поля; 
Var — обчислення дисперсії значень поля; 
First — вибір значення з першого запису для встановлення поточного порядку сортування; 
Last — вибір значення з останнього запису для встановлення поточного порядку 
сортування. 

  

1. Відкрийте файл баз даних Агенція Мандрівка.mdb. 
2. У таблиці «Дані про країни» здійсніть сортування записів  за спаданням площі країни. 

3. У таблиці «Путівки» здійсніть сортування записів  за зростанням вартості путівки. 

4. Здійснюючи пошук даних, у таблиці «Замовлення» знайдіть замовників із Києва. 

5. Використовуючи простий фільтр, у таблиці «Дані про країни» відобразіть записи з 
країнами, де площа менше 300 000 кв. км, а кількість населення більше 50 000 000. 

6. Використовуючи фільтр за виділеним фрагментом, у таблиці  «Путівки» відобразіть ті 
путівки, що передбачають вид проїзду потягом. 

7. Використовуючи розширений фільтр, на основі таблиці «Замовлення» відобразіть 
інформацію про   замовлення осіб, що проживають у Білій Церкві. Збережіть результат фільтрації 
як запит з ім’ям «Замовники Білої Церкви». 

8. Використовуючи таблиці БД, створіть такі  запити на вибірку: 
a) вибрати країни, що мають кількість населення понад 50 000 000 осіб; запит назвати 

«Найбільші за чисельністю»; 
b) вибрати країни, що мають площу понад 450 000 км кв; запит назвати «Найбільші за 

площею»; 
c) вибрати країни, що розташовані в Азії; запит назвати «Континент»; 
d) використовуючи таблицю «Путівки», знайти інформацію про путівки, що 

передбачають лікування; запит назвати «Лікування»; 
e) вибрати записи, що містять  інформацію про путівки до Франції та Італії; запит 

назвати «Країни Європи»; 
f) знайти дані про путівки, що забезпечують переліт авіатранспортом та коштують 

більше 12 000 грн.; запит назвати «Авіатранспорт»; 
g) на основі таблиць «Замовлення» та «Путівки» створити запит про тих, хто замовив 

більше 2-х путівок до Польщі; назвати запит «Більше 2-х путівок». 

9. Використовуючи таблиці «Замовлення» та «Путівки», створити  
запити з параметром: 

a) про тих, хто замовив путівки до вказаної країни; назвати запит «Дані про 
замовлення»; бланк запиту представлений на рис. 7.5. 

b) про путівки, які замовив вказаний клієнт; назвати запит «Замовлення клієнта»; 
10. Створити запит до таблиці «Путівки» за умовою виведення путівок, що передбачають 

екскурсії та створити обчислювальне поле для виведення даних про перерахунок ціни за путівку 
у валюті євро (курс прийняти за 1 євро – 29,84 грн.). Зберегти створений запит з назвою «За 
курсом Євро»; бланк запиту представлений на рис 7.6. 

Завдання до виконання практичної роботи 
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11. Створіть два власних запити до довільних таблиць. 

 
Рис. 7.5. Конструювання запиту «Дані про замовлення» 

 

 
Рис. 7.6.  Конструювання запиту «За курсом євро» 

 
1. Як здійснити сортування в таблиці бази даних? 
2. Як здійснити пошук даних в базі даних MS Access? 
3. З якою метою використовують фільтри? 
4. Вкажіть послідовність дій для здійснення фільтрування. 
5. Дайте визначення поняттю запит.  
6. Які  типи запитів можна створювати в Access? 
7. Сформулюйте покроковий алгоритм створення запиту на вибірку. 
8. Назвіть основні елементи конструктора запиту та назвіть їх призначення. 
9. Наведіть алгоритм створення обчислювального поля в запиті, формат задання імені 

обчислювального поля. 
10. Вкажіть призначення оператора between. Наведіть приклади його використання. 
11. Які умови існують для запису умов, пов'язанні з форматом даних дата/час? 

Контрольні запитання 
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