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Група: 25 

Предмет: Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності 

 

УРОК № 25-26 

 

ТЕМА:  Консолідація даних. 

 

МЕТА:  

 Ознайомити учнів з  основними можливостями консолідації даних Excel. 

 Вивчити основні операції розрахунків даних з різних аркушів і книг 

 Сформувати в учнів поняття про роботу інструментів розрахунку електронних 

таблиць Excel 

 Сприяти всебічному розвитку особистості; 

 Виховувати інформаційно-освічену людину. 

 

 

1. Використання формул масивів і констант-масивів 

 

Формула масиву може виконувати кілька обчислень і повертати один або кілька 

результатів. Формула масиву використовує для обчислень два або більше наборів 

значень, які називаються масивом аргументів. Кожний масив аргументів має містити 

однакову кількість рядків і стовпців. Формули масивів створюються так само, як і 

решта формул, з тією відмінністю, що для ведення формули потрібно натискати 

сполучення клавіш Ctrl+Shift+Enter. Деякі вбудовані функції — це формули масивів, і 

їх потрібно вводити як масиви, щоб отримати правильний результат. 

Константи-масиви можна використовувати замість посилань, коли не потрібно 

вводити кожне значення константи в окрему клітинку аркуша. 

Використання формули масиву для обчислення одного й кількох результатів 

Під час введення формули масиву у програмі Excel вона автоматично береться у фігурні 

дужки { }. 

Обчислення одного результату. За допомогою цього типу формули масиву можна 

спростити модель аркуша, замінивши кілька різних формул на одну формулу масиву. 

Наприклад, наведена нижче формула обчислює загальне значення масиву цін і 

кількості акцій, не використовуючи рядок клітинок для підрахунку та відображення 

окремого значення для кожної акції. 

 
Формула масиву, яка повертає єдиний результат 

Якщо ввести формулу ={SUM(B2:D2*B3:D3)} як формулу масиву, вона перемножує 

кількість і ціну для кожної акції та додає результати цих обчислень. 

Обчислення кількох результатів . Деякі функції аркуша повертають масив значень 

або вимагають масив значень як аргумент. Для обчислення кількох результатів за 

допомогою формули масиву необхідно ввести масив у діапазон клітинок, кількість 

рядків і стовпців у якому відповідає кількості рядків і стовпців у масиві аргументів. 
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Наприклад, задано послідовність із трьох показників продажу (у стовпці B) для трьох 

місяців (у стовпці A). Функція TREND визначає лінійні значення показників продажу. 

Для відображення всіх результатів формули вона вводиться у три клітинки стовпця С 

(C1:C3). 

 
Формула масиву, яка повертає кілька результатів 

Якщо ввести формулу =TREND(B1:B3;A1:A3) як формулу масиву, вона повертає три 

окремі результати (22 196, 17 079 і 11 962), обчислені на основі трьох значень 

показників продажу та трьох місяців. 

 

2. Використання констант-масивів 

 

У звичайній формулі можна ввести посилання на клітинку, яка містить значення, або 

саме значення, яке також називається константою. Так само у формулу масиву можна 

ввести посилання на масив або ввести масив значень, які містяться у клітинках і також 

називаються константою-масивом. Формули масиву приймають константи так само, 

як і звичайні формули, але константи-масиви потрібно вводити в певному форматі. 

Константи-масиви можуть містити числа, текст, логічні значення, зокрема TRUE 

(істина) або FALSE (хибність), або значення помилок, такі як #N/A. Одна константа-

масив може містити різні типи значень, наприклад {1;3;4:TRUE;FALSE;TRUE}. Числа 

в масиві констант можуть бути цілими числами, десятковими дробами або в 

експоненційному форматі. Текст потрібно брати в подвійні лапки, наприклад 

"Вівторок". 

Константи-масиви не можуть містити посилання на клітинки, стовпці або рядки різної 

довжини, формули або спеціальні символи, як $ (знак долара), дужки або % (знак 

відсотка). 

Під час форматування констант-масивів переконайтеся, що виконуються наведені 

нижче умови. 

 Масив узято у фігурні дужки ({ } ). 

 Значення в різних стовпцях розділено крапкою з комою (;). Наприклад, щоб 

представити значення 10, 20, 30 і 40, введіть {10;20;30;40}. Ця константа-масив 

називається також матрицею розмірності 1 на 4 — еквівалент посилання на 1 

рядок і 4 стовпця. 

 Значення в різних рядках розділено двокрапкою (:). Наприклад, щоб 

представити значення 10, 20, 30 і 40 в одному рядку, а 50, 60, 70 і 80 в іншому 

під ним, можна ввести масив констант 2 на 4: {10;20;30;40:50;60;70;80}. 

 

3. Об’єднання даних із кількох аркушів на одному аркуші 

 

Щоб підсумувати результати даних, розміщених на окремих аркушах, і створити звіти, 

дані з кожного аркуша можна об’єднати в один аркуш (головний аркуш). Аркуші 

можуть бути в одній книзі з головним аркушем або в різних. Після об’єднання дані 

простіше оновлювати та підсумовувати як на постійній основі, так і для певних 

одноразових потреб. 

Наприклад, маючи аркуші витрат кожного з регіональних офісів, за допомогою 

об’єднання даних можна перетворити ці відомості на аркуш корпоративних витрат. 



Цей головний аркуш може містити загальні й середні показники продажів, рівні 

поточних резервів і найвищі показники продажів для всієї корпорації. 

Вирізняють два основні способи об’єднання даних. 

 Об'єднання за розташуванням    Цей метод слід використовувати, коли дані з 

кількох джерел упорядковані однаково та мають однакові підписи рядків і 

стовпців. Наприклад, коли у вас є низка аркушів витрат, які створено за одним 

шаблоном. 

 Об'єднання за категорією    Цей метод слід використовувати, коли дані з 

кількох джерел упорядковані по-різному, але мають однакові підписи рядків і 

стовпців. Наприклад, цей метод можна використати, коли у вас є низка аркушів 

з даними щомісячної інвентаризації. Ці аркуші мають однакове оформлення але 

відрізняються кількістю або назвами предметів. 

Дані можна об’єднувати за допомогою команди Об’єднати (вкладка Дані, 

група Знаряддя для даних), формули або звіту зведеної таблиці. 

Виберіть дію 
 Об’єднання даних за розташуванням 
 Об’єднання даних за категорією 
 Інші способи об’єднання даних 

Об’єднання даних за розташуванням 

1. У кожному аркуші з даними, які ви хочете об’єднати, упорядкуйте дані в такий 

спосіб. 

 Переконайтеся, що кожний діапазон даних відформатовано як список 

(тобто всі стовпці мають підпис у першому рядку та містять схожі 

відомості) і у списку немає пустих рядків або стовпців. 

 Помістіть кожний діапазон на окремому аркуші, але не розташовуйте 

діапазони на тому аркуші, де буде розміщено об’єднані дані. 

 Переконайтеся, що всі діапазони мають однаковий макет. 

 ПОРАДА   Якщо ви часто об’єднуєте дані, створіть шаблон аркуша, який можна 

постійно використовувати. 

2. Клацніть верхню ліву клітинку області на головному аркуші, де потрібно 

розташувати об’єднані дані. 

 ПРИМІТКА   Переконайтеся, що праворуч і внизу залишилася достатня кількість 

клітинок для об’єднаних даних, щоб не замінити існуючі на аркуші дані. 

3. На вкладці Дані у групі Знаряддя даних клацніть елемент Консолідація. 

 
4. У полі Функція виберіть функцію зведення, яку потрібно використовувати для 

об’єднання даних у програмі Microsoft Excel. 

5. Якщо аркуш за даними, які потрібно об’єднати, розташовано в іншій книзі, 

натисніть кнопку Огляд, знайдіть потрібний файл і натисніть кнопку ОК, щоб 

закрити діалогове вікно Огляд. 

Шлях до файлу вводиться в полі Посилання, і в кінці його додається знак оклику. 

6. Якщо аркуш з даними, які потрібно об’єднати, знаходиться в поточній книзі, 

виконайте наступне. 

1. У полі Посилання натисніть кнопку «Згорнути діалогове вікно», щоб вибрати 

дані на аркуші. 

http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help/HP010342300.aspx#BM1
http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help/HP010342300.aspx#BM2
http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help/HP010342300.aspx#BM3
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2. Клацніть аркуш, який містить дані для об’єднання, виберіть дані та натисніть 

кнопку «Розгорнути діалогове вікно». 

1. У діалоговому вікні Об’єднання клацніть Додати, а потім повторіть кроки 6 та 

7, щоб додати всі потрібні діапазони. 

2. Щоб настроїти спосіб оновлення об’єднання, виконайте одну з таких дій. 

 Щоб настроїти автоматичне оновлення об’єднання після кожного змінення 

вихідних даних в іншій книзі, установіть прапорець Створювати зв’язки з 

вихідними даними. 

 УВАГА!   Встановіть цей прапорець, лише якщо аркуш із даними розташовано в 

іншій книзі. Після його встановлення ви не зможете змінювати клітинки та діапазони, 

які входять до об’єднання. 

 Щоб настроїти оновлення об'єднання вручну шляхом змінення клітинок і 

діапазонів, які входять в об’єднання, зніміть прапорець Створювати зв'язки з 

вихідними даними. 

 

Об’єднання даних за категорією 

1. У кожному аркуші з даними, які ви хочете об’єднати, упорядкуйте дані в такий 

спосіб. 

 Переконайтеся, що кожний діапазон даних відформатовано як список 

(тобто всі стовпці мають підпис у першому рядку та містять схожі 

відомості) і у списку немає пустих рядків або стовпців. 

 Помістіть кожний діапазон на окремому аркуші, але не розташовуйте 

діапазони на тому аркуші, де буде розміщено об’єднані дані. 

 Переконайтеся, що всі діапазони мають однаковий макет. 

 ПОРАДА   Якщо ви часто об’єднуєте дані, створіть шаблон аркуша, який можна 

постійно використовувати. 

2. Клацніть верхню ліву клітинку області на головному аркуші, де потрібно 

розташувати об’єднані дані. 

 ПРИМІТКА   Переконайтеся, що праворуч і внизу залишилася достатня кількість 

клітинок для об’єднаних даних, щоб не замінити існуючі на аркуші дані. 

3. На вкладці Дані у групі Знаряддя даних клацніть елемент Консолідація. 

 
4. У полі Функція виберіть функцію зведення, яку потрібно використовувати для 

об’єднання даних. 

5. Якщо аркуш розташовано в іншій книзі, натисніть кнопку Огляд, щоб знайти 

потрібний файл, і натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно Огляд. 

Шлях до файлу вводиться в полі Посилання, і в кінці його додається знак оклику. 

6. Якщо аркуш розміщено в поточній книзі, виконайте такі дії. 

1. Натисніть кнопку посилання праворуч від поля Посилання , щоб відкрити 

діалогове вікно Об’єднання – посилання. 

2. Відкрийте аркуш, який містить дані для об’єднання, виберіть дані та натисніть 

кнопку праворуч від поля. 

1. У діалоговому вікні Об’єднання клацніть Додати, а потім повторіть кроки 6 та 

7, щоб додати всі потрібні діапазони. 
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2. Для настроювання способу оновлення об’єднання виконайте одну з таких дій: 

 Щоб настроїти автоматичне оновлення об'єднання після кожного змінення 

вихідних даних, установіть прапорець Створювати зв'язки з вихідними 

даними. 

 УВАГА!   Прапорець можна встановити, лише якщо аркуш розташовано в іншій 

книзі. Після його встановлення не можна змінювати, які клітинки й діапазони входять 

до об'єднання. 

 Щоб настроїти оновлення об'єднання вручну шляхом змінення клітинок і 

діапазонів, які входять в об’єднання, зніміть прапорець Створювати зв'язки з 

вихідними даними. 

3. Установіть прапорці в розділі Використовувати як імена поруч із тими 

полями, які вказуватимуть на розташування підписів у вихідних діапазонах: у 

рядку вище, у стовпці ліворуч або обидва. 

 ПРИМІТКИ  

 Рядки та стовпці, підписи яких не збігаються з підписами інших вихідних 

аркушів, після об'єднання буде розташовано в окремих рядках або стовпцях. 

 Переконайтеся, що категорії, які не слід об'єднувати, мають унікальні підписи, 

які з'являться лише в одному вихідному діапазоні. 

 

Інші способи об’єднання даних 

Дані можна об’єднувати не лише за розташуванням і категорією, а й з використанням 

формул і звітів зведених таблиць. 

 

Об’єднання даних за допомогою формули 

1. У головному аркуші скопіюйте або введіть підписи стовпців або рядків, які 

потрібно об'єднати. 

2. Виберіть клітинку, яка має містити об'єднані дані. 

3. Введіть формулу, яка містить посилання на вихідні клітинки в кожному аркуші 

або об'ємне посилання, що містить дані, які потрібно об'єднати. Залежно від 

типу посилання виконайте такі дії: 

Дані, які потрібно об’єднати, розташовані в різних клітинках на різних 

аркушах     

 Введіть формулу (окрему для кожного аркуша) з посиланнями на клітинки на 

інших аркушах. Наприклад, щоб об’єднати дані з аркушів «Продаж» (у клітинці 

В4), «Кадри» (у клітинці F5) і «Маркетинг» (у клітинці В9), у клітинці А2 на 

головному аркуші введіть: 

 
Порада.    Щоб ввести посилання на клітинку, наприклад «Продаж!В4», у формулу, не 

набираючи його, введіть формулу до того місця, де має початися посилання, клацніть 

вкладку потрібного аркуша, а потім клацніть потрібну клітинку. 

Дані, які слід об’єднати, розташовані в однакових клітинках на різних аркушах     

 Введіть формулу з тривимірним посиланням, яка посилається на діапазон назв 

аркушів. Наприклад, щоб об’єднати дані з клітинок А2 аркушів «Продажі» — 

«Маркетинг» (включно), на головному аркуші у клітинці А2 введіть: 



 
 ПРИМІТКА   Якщо аркуш настроєно на автоматичне обчислення формул, об’єднання 

за формулами завжди оновлюватиметься автоматично під час змінення даних в 

окремих аркушах. 

 

 

 

Домашнє завдання. 

1. Законспектувати матеріал уроку і виконати вправи 

2. Підручник: Ривкінд Й.Я. Інформатика 11 кл. §2.5 

3. Самостійні вправи (відправити на ел. пошту 2573562@ukr.net) 

Завдання для закріплення нових знань і умінь 

 

У цій вправі пояснюється, як обчислити результати збуту за допомогою формул масивів для однієї та 

кількох клітинок. У першій частині вправи для обчислення набору проміжних підсумків 

використовується формула для кількох клітинок. У другій частині за допомогою формули для однієї 

клітинки обчислюється загальний підсумок. 

Створення формули масиву для кількох клітинок 

1. Відкрийте нову пусту книгу. 

2. Скопіюйте дані у прикладі та вставте їх у нову книгу, починаючи із клітинки A1. 

Продавець Тип машини Кількість 

проданих 

машин 

Ціна за 

одиницю 

Сума збуту 

Луценко Седан 5 2200  

 Купе 4 1800  

Миколайчук Седан 6 2300  

 Купе 8 1700  

Петренко Седан 3 2000  

 Купе 1 1600  

Чернишов Седан 9 2150  

 Купе 5 1950  

Проценко Седан 6 2250  

 Купе 8 2000  

1. Щоб зберегти параметри форматування, скористайтеся кнопкою Параметри вставлення  , 

яка з’явиться поруч. 

2. Щоб перемножити значення в масиві (діапазон клітинок C2 – D11), виділіть діапазон клітинок E2 – 

E11 і в рядок формул введіть таку формулу: 

=C2:C11*D2:D11 



3. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Enter. 

Формула береться у фігурні дужки ({ }) і її копія додається до кожної клітинки виділеного діапазону. 

Це відбувається дуже швидко, і у стовпці Е ви отримуєте загальний обсяг збуту кожного типу 

машини для кожного продавця. 

 

Створення формули масиву для однієї клітинки 

1. У клітинці A13 введіть Загальний обсяг збуту. 

2. У клітинці B13 введіть наведену нижче формулу та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Enter. 

=SUM(C2:C11*D2:D11) 

У цьому випадку програма Excel перемножує значення масиву (діапазон клітинок C2 – D11), а потім 

за допомогою функції SUM підсумовує результати. Загальний обсяг збуту становить 111 800 $. Цей 

приклад демонструє, наскільки корисною може бути така формула. Наприклад, у вас 15 000 рядків 

даних. Усі ці дані або їх частину можна підсумувати, створивши формулу масиву в одній клітинці. 

Також зверніть увагу на те, що формула для однієї клітинки (у клітинці B13) не залежить від 

формули для кількох клітинок (у клітинках E2 – E11). Це вказує на ще одну перевагу формул 

масивів – гнучкість. Можна виконати будь-яку кількість дій, наприклад змінити формули у стовпці Е 

або взагалі видалити цей стовпець, і це зовсім не вплине на формулу для однієї клітинки. 

 

 


