
 
Тема: Створення та модифікація форм і звітів в середовищі СУБД MS Access  
Мета: Навчитись створювати форми за допомогою Майстра форм, вставляти елементи 

керування до форми в режимі Конструктора. Ознайомитись з новим об’єктом БД – 
звітом, показати можливості опрацювання даних та виведення результатів у вигляді 
друкованого документу, навчитися створювати звіти за допомогою Майстра. 

 
Загальні відомості 

Досі були вивчені об’єкти баз даних, що кінцевому користувачу не видні, і, як правило, він 
навіть не знає про їхнє існування. Користувач взаємодіє винятково з інтерфейсом, створеним для 
нього розробником бази даних.  

Одним з основних елементів інтерфейсу є форма. За допомогою форм можна організувати 
доступ до всіх інших об’єктів бази даних: таблиць, запитів, інших форм, звітів, контекстних меню 
і т.д. Форма – це об'єкт бази даних, який зазвичай має графічний інтерфейс і  призначений для 
зручного і наочного перегляду, введення та редагування даних в базі даних. 

Форми використовуються у СУБД Access для таких цілей: 
 для виведення та редагування даних таблиці; 
 для введення даних до таблиці; 
 для відкривання інших форм чи звітів; 
 для вибору, попереднього перегляду, друкування звітів тощо. 
Форма дозволяє подати табличну інформацію в зручному та наочному вигляді. В 

найпростішому випадку форма відображає один запис таблиці. В Access можна створювати форми 
для роботи з однією і більше таблицями. Для відображення даних у формі використовуються 
елементами управління – це графічні елементи, які може містити форма для зручності 
відображення даних для користувача  (текстові поля для введення і редагування даних, кнопки, 
перемикачі, списки, підписи полів, а також рамки об'єктів для відображення графіки та об'єктів 
OLE). 

Звіти багато в чому схожі з формами, тому що звіт – це об’єкт бази даних, призначений для 
ефективного представлення даних у друкованій формі. 

Способи створення форм 
Створити форму в базі даних Access можна кількома способами, що пропонуються на 

вкладці Создание у групі Формы (рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1. Інструменти для створення форм 

 
Щоб швидко створити форму, треба вибрати таблицю або запит в області навігації і на 

основі цього об'єкта створити форму за допомогою команди Форма. 
Використання Майстра форм є швидким і зручним способом створення різноманітних за 

складністю форм, з можливістю формування рівнів групування. 
Самостійне створення форми здійснюється за допомогою Конструктора форм або Пустої 

форми. При цьому розробник може використовувати елементи керування (кнопки, текстові вікна 
тощо), підключати макроси або писати програмні модулі VBA. 
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Теоретичні відомості 
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Команда Другие формы дозволяє створення різних варіантів форм фактично в 
найпростішому режимі Автоформа: 

o Форма декількох елементів (також називається стрічковою) дозволяє відображати 
інформацію відразу з декількох записів. Ця форма подібна до таблиці, але надає більше 
можливостей з керування елементами, наприклад форматування тексту, додавання 
графічних об'єктів, кнопок та інших елементів керування. 

o Таблиця – форма, що відображає кілька записів у таблиці по одному запису в рядку. 
o Розділена форма відображає дані у режимі таблиці і форми одночасно. Найчастіше 

користувачеві бази даних з інтерфейсом у вигляді форми потрібні додаткові засоби для 
швидкого пошуку необхідних даних (наприклад, сортування даних по полях, 
фільтрація даних. 

Форма навігації являє собою форму, що містить елемент навігації. Форми навігації 
особливо важливі для навігації в БД, що будуть опубліковані в Інтернеті, оскільки область 
переходів Access не відображається в браузері. 

Форми можуть виводитись на екран в трьох режимах: Режим форми, Режим розмітки та 
Конструктор. Для переходу з одного режиму до іншого використовуються команди групи 
Режимы вкладки Главная або кнопки-піктограми у правому нижньому куті вікна форми. 

Режим розмітки дозволяє вносити зміни у форму і при цьому дані можна переглядати, що 
дуже зручно, якщо треба відрегулювати розмір елементів керування або внести інші зміни у 
структуру, що впливатимуть на зовнішній вигляд форми і зручність роботи з нею. Режим 
Конструктор дозволяє вносити зміни, які вимагають детального розгляду структури форми. 

Створення форм для вводу та перегляду даних 
Майстер форм дозволяє при створенні форми вибирати певні поля з однієї чи декількох 

взаємопов’язаних таблиць і запитів для відображення на формі. У Майстрі можна задавати рівні 
групування та сортування даних, вибирати макет форми. 

Для запуску майстра форм треба на вкладці Создание у групі Формы натиснути кнопку 
Мастер форм. Далі слідувати інструкціям на сторінках Майстра форм. 

У Майстрі форм можна здобути усілякі результати залежно від вибраних параметрів. Тому 
рекомендується запустити майстер кілька разів, поперемінно експериментуючи з параметрами, 
поки не буде здобуто потрібний результат. Окрім того, у Майстрі можна задавати параметри 
групування і сортування даних. 

Особливість використання Майстра форм полягає в тому, що всі поля, які були вибрані для 
форми, будуть оформлені без участі розробника. Але при бажанні можна перейти до режиму 
Конструктор і відкоригувати зовнішній вигляд форми. Поза жодним сумнівом, зручність 
використання Майстра форм полягає у швидкості створення форми. 

Структура  форми та елементи управління 
Форма може містити три розділи: 
 заголовок форми; 
 область даних; 
 примітка форми. 
На формі можна розташувати елементи управління. Список доступних елементів 

управління обмежений стандартними і додатковими елементами, які містяться у полі Элементы 
управления вкладки  Конструктор. Вікно конструктора форм представлено на рисунку 8.2. 
Панель елементів управління представлена на рисунку 8.3. 

Усі властивості форми, її розділів, елементів управління, розташованих на формі, 
відображаються і редагуються у вікні властивостей (рис.8.4). Щоб відобразити на екрані вікно 
властивостей якого-небудь елемента (у тому числі форми чи будь–якого з її розділів), необхідно 
його виділити, а потім клацнути на кнопці Свойства панелі інструментів чи вибрати відповідний 
пункт із контекстного меню. Якщо вікно властивостей уже присутнє на екрані, то для 
відображення в ньому властивостей якого-небудь конкретного елемента досить просто його 
виділити. 
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Рис. 8.4. Вікно властивостей форми 

 

Рис. 8.2. Вікно конструктора форм 

 
Рис. 8.3. Панель елементів управління 

Вікно властивостей містить п’ять вкладок: Макет, Данные, События, Другие, Все (рис.8.4).  
Макет. Тут зібрані властивості, що стосуються зовнішнього вигляду об’єкта (форми, 

розділу форми, елемента управління). 
Данные. На цій вкладці представлені 

властивості, що відносяться до джерела даних 
елемента і до засобів маніпулювання даними. 

События. Тут представлені посилання на 
процедури, функції чи макроси, які викликаються 
при наставанні для елемента якої-небудь події, 
наприклад, відкритті чи закритті форми, утраті чи 
одержанні фокуса, зміні даних і т.д. Самі функції 
розташовані в модулі форми, але перейти до їх 
перегляду і редагування можна, клацнувши на 
кнопці Построитель (кнопка з трьома 
горизонтальними крапками, розташованими 
праворуч від кожної властивості). 

Другие. Тут зібрані властивості, що не 
ввійшли в перші три категорії. 

Все. На цій вкладці представлені 
абсолютно усі властивості елемента з перших 
чотирьох вкладок. 
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Підпорядковані форми 
При роботі з реляційними даними (тобто коли пов'язані один з одним дані зберігаються в 

окремих таблицях) нерідко потрібно переглянути дані з декількох таблиць або запитів на одній 
формі. Наприклад, потрібно переглянути запис клієнта з однієї таблиці та відомості про його 
замовлення з іншої. Підформи (підпорядковані форми) – зручний інструмент для подібних 
завдань, і в Access їх можна швидко створити декількома способами. 

Підпорядкована форма – це форма, вставлена в іншу форму. Первинна форма називається 
головною формою.  

Підпорядковані форми особливо ефективні, коли потрібно відобразити дані з таблиць або 
запитів зі зв’язком "один-до-багатьох". Головна форма та підпорядкована форма пов’язані таким 
чином, що у підпорядкованій формі відображаються лише записи, пов’язані з поточним записом у 
головній формі. 

Підпорядковану форму можна створювати одночасно з головною, користуючись Майстром 

форм, або в режимі Конструктора, скориставшись кнопкою панелі управління   
(Подчинённая форма/ отчёт)   

Види форм 
У СУБД Access 2010 виділяють кілька видів форм: 

• звичайна (стовпцева або одна форма) – форма, в якій поля розміщуються у кілька 
стовпців з підписами полів зліва під поля; 

• таблиця (таблиця даних) – форма, аналогічна об’єкту бази даних таблиця з тією 
тільки різницею, що до форми можна включати не всі поля таблиці, а також можна 
створювати поля, в яких виконувати обчислення на основі даних з інших полів. 
Графічні дані у формі цього виду не відображаються. На екран виводяться дані з 
кількох записів; 

• кілька елементів (таблична) – поля у цій формі розміщуються у вигляді таблиці, 
однак, на відміну від попереднього виду, ця форма має заголовок, у який, як і в 
основне поле, можна помістити текстові та графічні об’єкти, елементи керування. 
Графічні дані, що містяться в полях, відображаються. На екран виводяться дані з 
кількох записів; 

• за шириною – форма, в якій поля, як і в звичайній формі, розміщені в стовпчик, 
тільки підписи полів розміщуються над полем. На екран виводяться дані з одного 
запису; 

• розділена форма – форма, що містить і звичайну форму, і таблицю. Переглядати і 
редагувати дані можна і в формі, і в таблиці (рис.8.1); 

• форма, що містить таблицю, – також містить два об’єкти – форму і таблицю, 
однак, на відміну від попереднього виду, таблиця може бути не пов’язана із формою, 
наприклад, у формі можуть відображатися дані про працівника, а в таблиці – дані 
про завдання, які він виконує; 

• кнопкова (модальна) форма – форма, що не містить даних, а містить елементи 
керування для виконання певних дій або ініціалізації виконання макросів. 

Звіти бази даних 
Звіт – це об'єкт бази даних, який використовується для відображення й узагальнення даних. 

Звичайно звіт є кінцевим продуктом БД, призначених для друку, і при створенні звіту можна 
комбінувати дані з таблиць, запитів і навіть форм. За допомогою звітів можна переглядати, 
форматувати та підсумовувати дані, можна використовувати такі параметри як сортування, 
групування та зведення даних. Звіти можуть містити докладні відомості про окремі записи, зведені 
відомості про великі групи записів або і про те, і про інше. Інформацію на звітах можна формувати 
на потрібному рівні деталізації і в кількох форматах. Окрім того, звіти Access також можна 
використовувати при створенні наклейок для списків розсилок і багато чого іншого. 

ПР-8 4 



Створювати звіти в базі даних Access можна декількома способами, які пропонуються на 
вкладці Создание стрічки інструментів у групі Отчёты (рис. 8.5). 

 
Рис. 8.5. Інструменти для створення звітів 

 
Як і у випадку форм оптимальним є комбінований спосіб: звіт створюють за допомогою 

Майстра звіту, а пізніше дооформляють його “вручну” за допомогою Конструктора. 
Складові частини звіту: 

 заголовок; 
 верхній колонтитул (заголовки стовпців таблиць); 
 область даних; 
 примітка групи (підсумок за групою); 
 нижній колонтитул (номер сторінки); 
 область приміток звіту. 

За допомогою елементів керування у звіт можна додавати рисунки, діаграми, інші об’єкти. Дані 
редагувати у звіті не можна. 

Для початківців звіти зручно створювати за допомогою Майстра звітів.  

Алгоритм створення звіту за допомогою Майстра 
1. Перейдіть на вкладку Создание, групу Отчеты і натисніть кнопку Мастер Отчётов. 
2. У діалоговому вікні Создание отчетов перемістіть поля з списку Доступные поля в 

список Выбранные поля, після чого натисніть кнопку Далее. 
3. Наступний діалог призначений для задання рівнів групування для полів звіту. Можете 

прийняти опції за замовчуванням і натиснути кнопку Далее. 
4. Слідуйте вказівкам Майстра, задаючи в наступних діалогових вікнах порядок сортування 

полів, вид макету, стиль оформлення, а також ім'я звіту. Переходити з одного вікна  до 
іншого потрібно за допомогою кнопки Далее. 

5. По закінченню натисніть кнопку Готово. 
Редагування структури звіту виконують у режимі Конструктора. Елементи управління у 

структурі звіту виконують функції елементів оформлення. Розміщення елементів управління звіту 
виконуються за допомогою панелі елементів (Конструктор/ Элементы управления). 

Особливість звітів – наявність засобу для вставки в область верхнього або нижнього 
колонтитула поточного номера сторінки і повної кількості сторінок. Цю операцію можна виконати 
за допомогою діалогового вікна Номера страниц (Конструктор/ Колонтитулы /Номера 
страниц). 

 

 
 

1. Відкрийте БД Агенція Мандрівка.accdb, яка була створена на попередньому занятті. 

2. Використовуючи Майстер побудови форм, створіть прості форми до всіх таблиць даної 
БД. Збережіть форми з тими ж назвами, що і таблиці. Зовнішній вигляд форм задайте наступний: 

 «Дані про країни», «Путівки» виберіть в один стовпчик (рис. 8.6, 8.7); 

 «Курс валют» – рядковий (рис. 8.8); 

 «Замовлення» – вирівняний (рис. 8.9). 

Завдання до виконання практичної роботи 
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Рис. 8.6. Форма «Дані про країни» 

 
Рис. 8.7. Форма «Путівки» 

 
Рис. 8.8. Форма «Курс валют» 

 
Рис. 8.9. Форма «Замовлення» 

3. Відкрийте форму «Путівки» в режимі Конструктора та розмістіть такі елементи 
керування на форму: 

 графічний об’єкт (емблема, логотип, малюнок, що відповідають тематиці БД); 
 в зоні заголовка розмістіть напис «Агенція Мандрівка»; 
 в зоні примітки розмістіть ваші особисті дані (група, прізвище та ім’я); 
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 в області даних створіть кнопки Відкрити форму «Замовлення», Відкрити форму 
«Дані про країни». 

4. Відкрийте форму «Дані про країни»  в режимі Конструктора та виконайте такі дії: 
 в область даних  розмістіть  підпорядковану форму «Курс валюти»; 
 використайте поле для створення на формі обчислювального елемента керування з 

назвою «Густина осіб/км кв», значення якого є густина населення, що 
обчислюється за формулою  =[Кількість населення]/[Площа км кв]; 

 створіть кнопки Додати запис, Закрити форму.  

Зразки форм представлені на рисунках  8.10 та 8.11. 
 

 
Рис. 8.10. Відредагована та відформатована форма «Путівки» 

 

 
Рис. 8.11. Відредагована та відформатована форма «Дані про країни» 

 
5. Використовуючи Майстер звітів  і  Конструктор звітів, створіть на основі таблиць 

бази даних «Агенція мандрівка» наступні звіти: 

 звіт «Дані про країни» з табличним макетом; 

 звіт «Замовлення» з макетом у стовпчик; 

 комбінований звіт  «Замовлені путівки» (створіть на основі таблиць «Путівки» і 
«Замовлення») з табличним макетом. В заголовку звіту розмістіть його назву, 
адресу туристичної агенції, її телефон і факс. Справа вставте  малюнок і назву 
агенції (рис. 8.12). 

ПР-8 7 



  
Рис. 8.12. Звіт «Замовлені путівки» 

 

 
 

1. Дайте визначення поняттю Форма. 
2. Для чого застосовуються форми? 
3. Які існують способи створення форм? 
4. Перелічіть кроки алгоритму створення форми за допомогою майстра. 
5. Які можливості надає режим конструктора для редагування форми? 
6. З яких елементів складається форма? 
7. Які елементи керування можуть використовуватись у формах? 
8. Що таке звіт? 
9. Яке призначення звітів? 
10. Які є способи створення звітів? 
11. З яких частин складається звіт? 
12. Який алгоритм створення звіту за допомогою Майстра? 
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