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ВСТУП 

 

Методичні вказівки укладені на підставі робочої програми навчального 

курсу «Організація баз даних» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». 

Виконання лабораторних робіт дозволить студентам поглибити 

теоретичні знання, отримані під час лекційних занять, підвищити рівень їх 

засвоєння та набути практичних навичок у галузі створення баз даних (БД). 

У результаті виконання лабораторних робіт студент повинен 

знати: 

– призначення та основні принципи організації БД; 

– основні моделі БД і способи їх реалізації; 

– мову запитів SQL; 

– принципи оброблення запитів. 

уміти: 

– створювати та наповнювати бази даних; 

– модифікувати структуру таблиць бази даних; 

– забезпечувати контроль і відновлення цілісності даних; 

– використовувати мову SQL для створення запитів і роботи з даними. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Створення складних запитів 

Мета: отримання практичних навичок складання складних 

(багатотабличних) запитів. 

Короткі теоретичні відомості 

У багатьох випадках для отримання потрібної інформації необхідні дані з 

декількох таблиць. Запити, що звертаються одночасно до декількох таблиць 

бази даних, називаються складними (або багатотабличними). Найчастіше 

багатотабличні запити використовують для отримання інформації з таблиць, що 

мають зв’язок 1:М. 

Процес, коли дві або декілька таблиць об’єднуються в одну, називається 

з’єднанням. У цьому випадку говорять про необхідність з’єднувати 

(пов’язувати) таблиці. Отже, щоб об’єднати в результуючій таблиці стовпці з 

декількох початкових таблиць, необхідно виконати операцію з’єднання. 

У мові SQL операція з’єднання використовується для з’єднання 

інформації з двох таблиць за допомогою утворення пар зв’язаних рядків, 

вибраних з кожної таблиці. Пари рядків, що поміщаються в об’єднану таблицю, 

відбираються за рівністю значень у вказаних стовпцях. 

Для виконання з’єднання досить після FROM вказати імена двох і більше 

таблиць, розділивши їх комами, після чого ввести до запиту конструкцію 

WHERE з визначенням стовпців, що використовуються для з’єднання вказаних 

таблиць. 

Також замість імен таблиць можна використовувати псевдоніми, 

визначені для них в операторі FROM. В цьому випадку імена таблиць і їх 

псевдоніми мають розділятися пробілами. Псевдоніми можна використовувати 

з метою уточнення імен стовпців у всіх тих випадках, коли можлива 

неоднозначність відносно того, до якої таблиці належить той або інший 
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стовпець. 

Окрім того, псевдоніми можуть використовуватися для скороченого 

позначення імен таблиць. Якщо для таблиці визначений псевдонім, він може 

застосовуватися в будь-якому місці, де потрібно вказати ім’я цієї таблиці. 

Найпростіший спосіб з’єднання таблиць – це неявне з’єднання. У цьому 

разі кожен рядок з першої таблиці буде з’єднуватися з кожним рядком з другої 

таблиці, вказаної після FROM. Тобто, вийде перехресне з’єднання. Наприклад: 

SELECT c.clientNo, fName, lName, propertyNo, comment 

FROM Client c, Viewing v 

WHERE c.clientNo = v.clientNo; 

Приклади запитів, для отримання інформації щодо яких необхідний 

багатотабличний запит: 

1) Визначити список студентів, які отримали хоча б одну двійку на 

іспитах; 

2) Визначити середній бал з начальної дисципліни «Архітектура ЕОМ». 

У мові SQL для з’єднання таблиць у логічний набір записів, з якого 

вибиратиметься необхідна інформація, використовується як розділ WHERE, так 

і операція JOIN у розділі FROM. Також використовуються операція об’єднання 

UNION та конструкція USING(). Розглянемо ці випадки детальніше. 

1. З’єднання таблиць із використанням розділу WHERE. 

Для виконання операції такого типу в операторі SELECT після ключового 

слова FROM через кому вказується список таблиць, у яких проводиться пошук 

даних, а у розділі WHERE вказується умова, за якої проводиться з’єднання. За 

відсутності умови з’єднання в розділі WHERE результат буде еквівалентний 

розширеному декартовому добутку відношень. 

Синтаксис операції: 

FROM <ім’я_таблиці_1>, <ім’я_таблиці_2> 

WHERE <умова_з’єднання>; 

Приклад 1. Вивести інформацію про продані товари, їх кількість та дату 

продажу. 
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SELECT o.ordertime, p.name, o.number FROM order o, product p 

WHERE o.id_product=p.id_product; 

Слід звернути увагу на те, що коли в різних таблицях присутні 

однойменні поля, то для усунення неоднозначності використовується повна 

специфікація стовпця або псевдоніми. 

У розділі WHERE можуть бути задані умови з’єднання й умови вибірки 

(фільтрації) даних. 

Приклад. Вивести інформацію про продані у листопаді товари, їх 

кількість і дату продажу. 

SELECT o.ordertime, p.name, o.number FROM order o, product p 

WHERE o.id_product=p.id_product AND MONTH(o.ordertime) = 11; 

2. З’єднання таблиць із використанням розділу FROM. 

За допомогою розділу FROM визначаються джерела даних, з якими 

працюватиме запит. Зв’язки між відношеннями в цьому розділі реалізуються як 

одна або декілька вкладених зв’язків між лівою і правою таблицями поодинці 

або декільком полям на основі операції JOIN. 

Синтаксис операції з’єднання: 

FROM <ім’я_таблиці_1> {INNER| LEFT| RIGHT} JOIN <ім’я_таблиці_2> 

ON <умова_з’єднання>; 

Основні типи з’єднань: 

 [INNER] JOIN – тета-з’єднання (або внутрішнє з’єднання). Цей тип 

з’єднання використовується за замовчанням і означає, що будуть внесені всі 

рядки з обох таблиць, що задовольняють умові з’єднання. Рядки лівої таблиці, 

для яких немає пари в правій таблиці, до результату вибірки не включаються. 

Рядки правої таблиці, для яких немає пари в лівій таблиці, також до результату 

не вносяться. Внутрішнє з’єднання має місце і тоді, коли в розділі WHERE 

порівнюються значення полів із різних таблиць. 

 LEFT JOIN – ліве зовнішнє з’єднання. Усі рядки лівої таблиці 

вносяться до результату вибірки. При такому типові з’єднання, якщо відсутні 

рядки в правій таблиці, то у відповідних стовпцях правої таблиці, внесених до 
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результату запиту, буде встановлено значення NULL. Рядки правої таблиці, для 

яких немає пари в лівій таблиці, до результату не включаються. 

 RIGHT JOIN – праве зовнішнє з’єднання. Усі рядки правої таблиці 

вносяться до результату вибірки. Для відповідних стовпців лівої таблиці, 

внесених до запиту, встановлюється значення NULL. Рядки лівої таблиці, для 

яких немає пари в лівій таблиці, до результату не вносяться. 

Приклад 3. Вивести інформацію про продані товари, їх кількість і дату 

продажу (запит еквівалентний прикладу 1). 

SELECT o.ordertime, p.name, o.number FROM order o JOIN product p 

ON o.id_product=p.id_product; 

В операції JOIN також можна задавати й умови вибірки даних. 

В MySQL можна використовувати і т. зв. зовнішнє з’єднання (OUTER 

JOIN). На відміну від INNER JOIN зовнішнє з’єднання повертає всі рядки однієї 

або двох таблиць, які беруть участь у з’єднанні. Його синтаксис: 

SELECT стовпці 

FROM таблиця_1 

    {LEFT | RIGHT} [OUTER] JOIN таблиця_2 ON умова_1 

    [{LEFT | RIGHT} [OUTER] JOIN таблиця_3 ON умова_2] 

Перед оператором JOIN вказується одне з ключових слів LEFT або 

RIGHT, які визначають тип з’єднання: 

– LEFT: вибірка буде містити всі рядки з першої (або лівої) таблиці; 

– RIGHT: вибірка буде містити всі рядки з другої (або правої) таблиці. 

Перед оператором JOIN можна вказати ключове слово OUTER, але його 

використовувати не обов’язково. Після JOIN вказують таблицю, яка 

приєднується, а потім йде умова з’єднання. Наприклад: 

SELECT FirstName, CreatedAt, ProductCount, Price, ProductId 

FROM Orders LEFT JOIN Customers 

ON Orders.CustomerId = Customers.Id 

Таблиця Orders є першою або лівою таблицею, а таблиця Customers – 

правою таблицею. Оскільки в цьому запиті використовується вибірка за лівою 
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таблицею, то спочатку вибиратимуться всі рядки з Orders, а потім до них за 

умовою Orders.CustomerId = Customers.Id будуть додаватися пов’язані рядки з 

Customers. 

Хоча результат лівостороннього з’єднання на перший погляд аналогічний 

INNER JOIN, але це не так. INNER JOIN об’єднує рядки з двох таблиць 

відповідно до умови. Якщо одна з таблиць містить рядки, які не відповідають 

цій умові, то ці рядки не вносяться до результуючої вибірки. LEFT JOIN 

вибирає всі рядки першої таблиці, а потім приєднує до них рядки правої 

таблиці. Наприклад: 

#INNER JOIN 

SELECT FirstName, CreatedAt, ProductCount, Price 

FROM Customers JOIN Orders 

ON Orders.CustomerId = Customers.Id; 

 

#LEFT JOIN 

SELECT FirstName, CreatedAt, ProductCount, Price 

FROM Customers LEFT JOIN Orders 

ON Orders.CustomerId = Customers.Id; 

INNER join vs left join в MySQL 

У випадку з LEFT JOIN MySQL вибирає спочатку всіх покупців з таблиці 

Customers, потім зіставляє їх із замовленнями з таблиці Orders через умову 

Orders.CustomerId = Customers.Id. Однак не у всіх покупців є замовлення. 

У цьому випадку покупцеві для відповідних стовпців встановлюються значення 

NULL. 

Змінимо в наведеному вище прикладі з’єднання для OUTER JOIN з 

лівостороннього на правостороннє: 

SELECT FirstName, CreatedAt, ProductCount, Price 

FROM Customers RIGHT JOIN Orders 

ON Orders.CustomerId = Customers.Id; 

Тепер будуть вибиратися всі рядки з Orders (з правої таблиці), а до них 
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вже будуть приєднуватися пов’язані з умовою рядки з таблиці Customers. 

З використанням лівостороннього з’єднання запит для додавання до 

замовлень інформації про користувачів і товари матиме вигляд: 

SELECT Customers.FirstName, Orders.CreatedAt, 

       Products.ProductName, Products.Manufacturer 

FROM Orders 

LEFT JOIN Customers ON Orders.CustomerId = Customers.Id 

LEFT JOIN Products ON Orders.ProductId = Products.Id; 

Також можна застосовувати більш комплексні умови з фільтрацією та 

сортуванням. Наприклад, щоб вибрати всі замовлення з інформацією про 

клієнтів і товари для тих товарів, у яких ціна менше 4500, і відсортувати за 

датою замовлення, необхідно виконати запит: 

SELECT Customers.FirstName, Orders.CreatedAt, 

       Products.ProductName, Products.Manufacturer 

FROM Orders 

LEFT JOIN Customers ON Orders.CustomerId = Customers.Id 

LEFT JOIN Products ON Orders.ProductId = Products.Id 

WHERE Products.Price> 4500 

ORDER BY Orders.CreatedAt; 

Щоб вибрати всіх користувачів з Customers, у яких немає замовлень у 

таблиці Orders, необхідно виконати запит: 

SELECT FirstName FROM Customers 

LEFT JOIN Orders ON Customers.Id=Orders.CustomerId 

WHERE Orders.CustomerId IS NULL; 

INNER JOIN та OUTER JOIN можна комбінувати. Наприклад: 

SELECT Customers.FirstName, Orders.CreatedAt, 

       Products.ProductName, Products.Manufacturer 

FROM Orders 

JOIN Products ON Orders.ProductId=Products.Id AND Products.Price>4500 

LEFT JOIN Customers ON Orders.CustomerId=Customers.Id 
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ORDER BY Orders.CreatedAt; 

Спочатку за умовою до таблиці Orders через INNER JOIN приєднується 

пов’язана інформація з Products, потім через OUTER JOIN додається 

інформація з таблиці Customers. 

3. З’єднання таблиць із використанням конструкції USING(). 

Іншим способом встановлення зв’язку при лівому і правому з’єднанні є 

використання конструкції USING(). У дужках, розміщених за цим ключовим 

словом, перераховуються імена стовпців, які повинні бути наявними в обох 

таблицях і для яких необхідне дотримання рівності. Ця конструкція призначена 

для створення компактніших SQL-запитів. Так, наведені далі два вирази 

ідентичні: 

LEFT JOIN <ім’я_табл_2> USING(c1, c2, c3); LEFT JOIN <ім’я_табл_2> 

і 

ON <ім’я_табл_1>.c1 = <ім’я_табл_2>.c1 AND <ім’я_табл_1>.c2 = 

<ім’я_табл_2>.c2 AND <ім’я_табл_1>.c3=<ім’я_табл_2>.c3; 

Приклад 4. Вивести інформацію про продані товари, їх кількість і дату 

продажу (запит еквівалентний прикладу 3). 

SELECT o.ordertime, p.name, o.number FROM order o JOIN product p 

USING (id_product); 

4. Самоз’єднання таблиць (рекурсивне з’єднання). 

Самоз’єднання можна розглядати як багатотабличні запити до однієї 

таблиці. Для цього досить призначити одній і тій самій таблиці різні 

псевдоніми. 

5. З’єднання таблиць із використанням конструкції UNION. 

Оператор UNION дозволяє об’єднувати дві однотипні вибірки. Ці вибірки 

можуть бути з різних таблиць або з однієї і тієї самої таблиці. Синтаксис 

об’єднання такий: 

SELECT стовпці_1 

UNION [ALL] SELECT стовпці_1 

[UNION [ALL] SELECT стовпці_N] 
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Наприклад, якщо в базі даних є дві окремі таблиці для клієнтів банку 

(таблиця Customers) і для співробітників банку (таблиця Employees), що мають 

по два схожі атрибути – ім’я (FirstName) і прізвище (LastName). Запит, що 

дозволить вибрати відразу всіх клієнтів банку і його співробітників з обох 

таблиць, матиме вигляд: 

SELECT FirstName, LastName 

FROM Customers 

UNION SELECT FirstName, LastName FROM Employees; 

При виконанні цього запиту з першої таблиці вибираються два значення – 

ім’я та прізвище клієнта. З другої таблиці (Employees) також вибираються два 

значення – ім’я та прізвище співробітника. Тобто при об’єднанні кількість 

стовпців, які беруть участь у запиті, та їх тип збігаються для обох вибірок. 

У цьому випадку назви стовпців об’єднаної вибірки будуть збігатися з 

назвами стовпців першої вибірки. Тому, якщо необхідно виконати сортування, 

у виразах ORDER BY необхідно орієнтуватися на назви стовпців першої 

вибірки. 

Якщо ж в одній вибірці більше стовпців, ніж в іншій, то вони не зможуть 

бути об’єднані. Наприклад, наступний запит з використанням об’єднання 

завершиться з помилкою: 

SELECT FirstName, LastName, AccountSum 

FROM Customers 

UNION SELECT FirstName, LastName 

FROM Employees; 

Якщо обидва набори, що об’єднуються, містять у рядках ідентичні 

значення, то при об’єднанні ці повторювані рядки видаляються. Наприклад, у 

випадку з таблицями Customers і Employees співробітники банку можуть бути 

одночасно його клієнтами, тож дані про них міститимуться в обох таблицях. 

При виконанні об’єднання в наведених вище прикладах всіх повторювані рядки 

видалялися. Якщо ж необхідно при об’єднанні зберегти все, у тому числі 

повторювані рядки, то необхідно використовувати оператор ALL. Наприклад: 
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SELECT FirstName, LastName 

FROM Customers 

UNION ALL SELECT FirstName, LastName 

FROM Employees 

ORDER BY FirstName; 

Об’єднувати вибірки можна і з однієї й тієї самої таблиці. Наприклад, 

якщо залежно від суми на рахунку клієнта потрібно нараховувати йому певні 

відсотки, виконати це можна за допомогою запиту: 

SELECT FirstName, LastName, AccountSum+AccountSum*0.1 AS TotalSum 

FROM Customers WHERE AccountSum <3000 

UNION SELECT FirstName, LastName, AccountSum+AccountSum*0.3 AS 

TotalSum 

FROM Customers WHERE AccountSum> = 3000; 

Запит працює так: якщо сума менша, ніж 3000, нараховуються відсотки в 

розмірі 10 % від суми на рахунку. Якщо на рахунку більше 3000, то відсотки 

збільшуються до 30 %. 

Порядок виконання роботи 

1. Скласти по 7 складних запитів до таблиць БД Dekanat відповідно до 

варіанта (вибирається за номером студента в журналі): 

– №№ 1–5 запити до таблиць Викладач, Факультет, Облік успішності; 

– №№ 6–10 запити до таблиць Облік успішності, Навантаження 

викладача, Кафедра; 

– №№ 11–15 запити до таблиць Спеціальність, Навчальна дисипліна, 

Викладач; 

– №№ 16–20 запити до таблиць Група, Викладач, Облік успішності. 

Запити та результати їх виконання занести до звіту. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи. 

3. Письмові відповіді на контрольні питання. 
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Контрольні питання 

1. Який запит називається складним? 

2. Що таке з’єднання таблиць? 

3. Які операції з’єднання ви знаєте? 

4. Що таке псевдонім таблиці та яке його призначення? 

5. Вкажіть синтаксис інструкції FROM для вибору даних із пов’язаних 

таблиць. 

Література: [1–6]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Створення вкладених запитів 

Мета: отримання практичних навичок створення вкладених запитів. 

Короткі теоретичні відомості 

Для отримання інформації з декількох таблиць окрім з’єднання можна 

застосувати підзапит (вкладений запит). 

Вкладений запит – це запит на вибірку даних, вкладений у інший запит і 

записаний у круглих дужках. Тобто це закінчений оператор SELECT, 

поміщений у тіло іншого оператора конструкції SELECT. Перший із них є 

вкладеним запитом (підзапитом, внутрішнім запитом), а другий – зовнішнім 

або основним. 

Запис внутрішнього запиту (оператора SELECT) підкоряється тим самим 

правилам, що й запис основного оператора SELECT. Зовнішній оператор 

SELECT використовує результат виконання внутрішнього оператора для 

визначення змісту остаточного результату всієї операції. Вкладений запит, у 

свою чергу, може містити інший вкладений запит і так далі. 

Підзапит може бути розміщений: 

– в умові оператора WHERE (безпосередньо після оператора порівняння 

(=, <, >, <=, >=, <>), операцій IN та EXISTS, ключових слів ANY і ALL); 

– в умові оператора HAVING (аналогічно WHERE); 

– як таблиця для вибірки в операторі FROM; 
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– як специфікація стовпця в операторі SELECT. 

Підзапити часто використовують разом з оператором IN, який забезпечує 

можливість вибиру з набору значень, який надає підзапит. Наприклад запит, що 

виводить усі товари з таблиці Products, на які є замовлення в таблиці Orders, 

має вигляд: 

SELECT * FROM Products 

WHERE Id IN (SELECT ProductId FROM Orders) 

Цей підзапит вибирає всі ідентифікатори товарів з Orders, потім за цими 

ідентифікаторами вибирає товари з Products. Додавши оператор NOT, можна 

вибрати ті товари, на які немає замовлень в таблиці Orders: 

SELECT * FROM Products 

WHERE Id NOT IN (SELECT ProductId FROM Orders) 

У разі використання в операторах порівняння підзапити повинні 

повертати одне скалярне значення. Але іноді виникає необхідність отримати 

набір значень. 

Щоб при використанні в операторах порівняння підзапит міг повертати 

набір значень, перед ним необхідно використовувати один з операторів: ALL, 

SOME або ANY. 

При використанні ключового слова ALL умова в операції порівняння має 

бути правильною для всіх значень, які повертаються підзапитом. Як приклад, 

розглянемо запит, що знаходить усі товари, ціна яких менше ніж у будь-якого 

товару компанії Apple: 

SELECT * FROM Products 

WHERE Price <ALL (SELECT Price FROM Products WHERE Manufacturer 

= 'Apple') 

Якщо в цьому запиті не використати ключове слово ALL, то він поверне 

помилку. Припустимо, що цей підзапит повертає значення vаl1, val2 і val3, тоді 

умова фільтрації фактично є аналогічною об’єднанню цих значень через 

оператор AND: WHERE Price <val1 AND Price <val2 AND Price <val3. 

Однак цей запит набагато простіше переписати так: 
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SELECT * FROM Products 

WHERE Price <(SELECT MIN (Price) FROM Products WHERE 

Manufacturer = 'Apple') 

Оператор ALL працює так: 

– x>ALL (1, 2) еквівалент x> 2; 

– x<ALL (1, 2) еквівалент x <1; 

– x=ALL (1, 2) еквівалент (x = 1) AND (x = 2); 

– x<>ALL (1, 2) еквівалент x NOT IN (1, 2). 

Для операторів ANY і SOME умова в операції порівняння має бути 

істинною для хоча б одного із значень, що повертаються підзапитом. 

За своєю дією ці оператори аналогічні, тому можна застосовувати будь-

який з них. 

Як приклад, розглянемо запит, що виводить дані про товари, які 

коштують менше найдорожчого товару компанії Apple: 

SELECT * FROM Products 

WHERE Price <ANY (SELECT Price FROM Products WHERE Manufacturer 

= 'Apple') 

Цей запит можна зробити простішим, переписавши так: 

SELECT * FROM Products 

WHERE Price <(SELECT MAX (Price) FROM Products WHERE 

Manufacturer = 'Apple') 

Оператор ANY (а також SOME) працює так: 

– x>ANY (1, 2) еквівалент x> 1; 

– x<ANY (1, 2) еквівалент x <2; 

– x=ANY (1, 2) еквівалент x NOT (1, 2); 

– x<>ANY (1, 2) еквівалент (x <> 1) OR (x <> 2). 

Результат підзапиту може бути окремим стовпцем у вибірці. 

Наприклад, запит, що повертає дані про всі замовлення і додає до них 

інформацію про назву товару, має вигляд: 
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SELECT *, (SELECT ProductName FROM Products WHERE 

Id=Orders.ProductId) AS Product 

FROM Orders 

Розрізняють прості та корельовані вкладені запити. Прості вкладені 

запити обробляються «знизу-вгору». Першим спочатку виконується вкладений 

запит, що має найглибший рівень вкладення, потім вкладений запит, що його 

містить, і так далі. Часто, але не завжди, зовнішній запит звертається до однієї 

таблиці, а вкладений запит – до іншої. 

Корельовані вкладені запити (correlated subquery) обробляються в іншому 

порядку. Спочатку вибирається рядок робочої таблиці, який сформований 

основним запитом, і з нього вибираються значення тих стовпців, які 

використовуються у вкладеному запиті. Якщо ці значення задовольняють умові 

вкладеного запиту, то вибраний рядок вноситься до результату. Потім 

вибирається другий рядок і так далі, поки до результату не будуть внесені всі 

рядки, які задовольняють умови вкладеного запиту (послідовності вкладених 

запитів). 

Тобто корельованим запит буде у випадку, коли у вкладеному запиті 

потрібно посилатися на значення стовпця в поточному рядку зовнішнього 

запиту. Наприклад, якщо підзапит повертає мінімальну або середню ціну, яка 

не зміниться, скільки б рядків не вибирали в основному запиті, то його 

результат не залежить від рядків, які вибираються в основному запиті. Такий 

підзапит виконується один раз для всього зовнішнього запиту і не є 

корельованим. 

Результат же корельованого підзапиту залежить від рядків, які 

вибираються в основному запиті. Наприклад, розглянемо запит, що знаходить 

всі замовлення з таблиці Orders, додавши до них інформацію про товар: 

SELECT CreatedAt, Price, 

         (SELECT ProductName FROM Products 

         WHERE Products.Id = Orders.ProductId) AS Product 

FROM Orders; 



18 

У цьому прикладі для кожного рядка з таблиці Orders буде виконуватися 

підзапит, результат якого залежить від стовпчика ProductId. Тому кожен 

підзапит може повертати різні дані. 

Корельований підзапит може виконуватися і для тієї самої таблиці, до 

якої виконується основний запит. Розглянемо приклад такого запиту, що 

вибирає з таблиці Products ті товари, вартість яких вища за середню ціну 

товарів для даного виробника: 

SELECT ProductName, 

        Manufacturer, 

        Price, 

         (SELECT AVG (Price) FROM Products AS SubProds 

          WHERE SubProds.Manufacturer = Prods.Manufacturer) AS AvgPrice 

FROM Products AS Prods 

WHERE Price> 

     (SELECT AVG (Price) FROM Products AS SubProds 

      WHERE SubProds.Manufacturer = Prods.Manufacturer); 

У цьому прикладі визначено два корельовані підзапити. Перший підзапит 

визначає специфікацію стовпця AvgPrice. Він буде виконуватися для кожного 

рядка, що витягується з таблиці Products. У підзапит передається виробник 

товару і на його основі вибирається середня ціна для товарів саме цього 

виробника. Оскільки виробник у товарів може відрізнятися, то і результат 

підзапиту в кожному випадку також може відрізнятися. 

Другий підзапит аналогічний першому за винятком того, що він 

використовується для фільтрації даних, що витягаються із таблиці Products. Він 

також буде виконуватися для кожного рядка. 

Щоб уникнути подвійності при фільтрації в підзапиті при порівнянні 

виробників (SubProds.Manufacturer=Prods.Manufacturer) для зовнішньої 

вибірки встановлено псевдонім Prods, а для вибірки з підзапитів визначено 

псевдонім SubProds. 

Оскільки корельовані підзапити виконуються для кожного окремого 
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рядка вибірки, то їх виконання може уповільнити виконання всього запиту в 

цілому. 

Загалом до вкладених запитів застосовуються такі правила та обмеження: 

 текст вкладеного запиту завжди має бути поміщений у дужки; 

 ORDER BY не використовується, хоча і може бути доданий до 

зовнішнього запиту; 

 оператор SELECT містить імена окремих стовпців або складених з 

них виразів – за винятком випадку, коли у вкладеному запиті наявне ключове 

слово EXISTS; 

 за замовчанням імена стовпців у вкладеному запиті належать до 

таблиці, ім’я якої вказане в розділі FROM. Проте допускається посилання і на 

стовпці таблиці, вказаної в розділі FROM зовнішнього запиту, для чого 

застосовуються складені імена стовпців (тобто із зазначенням імені таблиці або 

її псевдоніму); 

 якщо вкладений запит є одним із двох операндів, що беруть участь в 

операції порівняння, то запит повинен вказуватися в правій частині цієї 

операції. 

MySQL підтримує два типи простих вкладених запитів: 

 скалярний вкладений запит, який повертає єдине значення і може 

використовуватися скрізь, де потрібно вказати єдине значення; 

 табличний вкладений запит, який повертає множину значень, тобто 

значення одного або декількох стовпців таблиці розміщені в більш ніж одному 

рядку. Він можливий скрізь, де допускається наявність таблиці. 

Розглянемо приклад використання вкладеного запиту, що повертає 

одиночне значення. Нехай потрібно визначити дату продажу максимальної 

партії товару. Запит матиме такий вигляд: 

SELECT o.ordertime, o.number FROM orders o WHERE o.number= 

(SELECT MAX(o.number) FROM orders o); 

Запит, що виводить товари з таблиці Products, які мають мінімальну ціну: 
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SELECT * FROM Products 

WHERE Price = (SELECT MIN(Price) FROM Products); 

Запит, що виводить товари з таблиці Products, ціна яких вища за середню: 

SELECT * FROM Products 

WHERE Price > (SELECT AVG(Price) FROM Products); 

Розглянемо докладніше використання вкладених запитів, що повертають 

множину значень. 

У багатьох випадках значення, що підлягає порівнянню в розділах 

WHERE або HAVING, являє собою не одне, а декілька значень. Вкладені запити 

генерують непоіменоване проміжне відношення, тимчасову таблицю. Воно 

може використовуватися тільки в тому місці, де з’являється у вкладеному 

запиті. До такого відношення неможливо звернутися за іменем з якого-небудь 

іншого місця запиту. Вживані до вкладеного запиту операції грунтуються на 

тих операціях, які, у свою чергу, застосовуються до множини, а саме: 

 { WHERE | HAVING } <вираз> [ NOT ] IN (вкладений запит); 

 { WHERE | HAVING } <вираз> <оператор_порівняння> 

{ ALL | SOME | ANY }(вкладений запит); 

 { WHERE | HAVING } [ NOT ] EXISTS (вкладений запит); 

Операції IN і NOT IN використовуються для порівняння деякого значення 

зі списком значень, при цьому перевіряється, чи входить значення до даного 

списку або порівнюване значення не є елементом цього списку. 

Розглянемо приклад запиту, що дає можливість отримати список товарів, 

які є у каталозі: 

SELECT p.name FROM product p WHERE p.id_catalog IN 

(SELECT c.id_catalog FROM catalog c); 

Предикати ANY і ALL можуть використовуватися з вкладеними запитами, 

що повертають один стовпець чисел. 

Якщо вкладеному запиту передуватиме ключове слово ALL (усі), умова 

порівняння вважається виконаною, тільки коли вона виконується для всіх 

значень у результуючому стовпці вкладеного запиту. 
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Якщо запису вкладеного запиту передує ключове слово ANY, то умова 

порівняння вважається виконаною, коли вона виконується хоча б для одного зі 

значень у результуючому стовпці вкладеного запиту. 

Якщо в результаті виконання вкладеного запиту буде отримано NULL-

значення, то для ключового слова ALL умова порівняння вважатиметься 

виконаною, а для ключового слова ANY – невиконаною. Ключове слово SOME 

(деякий) є синонімом слова ANY. 

Приклад запиту, що визначає покупців, які зробили хоча б одну покупку: 

SELECT u.name, u.surname 

FROM users u 

WHERE u.id_user=ANY (SELECT o.id_user FROM orders o); 

Операції EXISTS і NOT EXISTS використовуються тільки спільно з 

вкладеними запитами. Результатом їх обробки є логічне значення TRUE або 

FALSE. Для ключового слова EXISTS результат має значення TRUE в тому і 

лише в тому випадку, якщо підзапит в результуючій таблиці повертає хоча б 

один рядок. Якщо результуюча таблиця вкладеного запиту порожня, 

результатом обробки операції EXISTS буде значення FALSE. Для ключового 

слова NOT EXISTS використовуються правила обробки, протилежні правилам 

обробки EXISTS. Оскільки за ключовими словами EXISTS і NOT EXISTS 

перевіряється лише наявність рядків у результуючій таблиці вкладеного запиту, 

то ця таблиця може містити довільну кількість стовпців. 

Приклад запиту, що визначає список товарів, які є на складі: 

SELECT p.name FROM products p 

WHERE EXISTS (SELECT c.id_catalog FROM catalogs c 

WHERE p.id_catalog = c.id_catalog); 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитись із правилами конструювання вкладених SQL-запитів. 

2. Скласти та виконати такі вкладені SQL-запити (текст запиту та 

результат занотувати): 

2.1. Вивести середній бал деякого студента за минулий семестр. 
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2.2. Вивести прізвища всіх студентів, що не склали жодного заліку чи 

іспиту в поточному семестрі. 

2.3. Визначити викладачів, середній бал з навчальних дисциплін яких 

вищий за середній по факультету. 

2.4. Визначити студентів, чий середній бал за минулу сесію вищий за 

середній по факультету. 

2.5. Вивести список навчальних дисциплін, які будь-коли складали 

студенти. 

2.6. Визначити дисципліни, що підлягають складанню в наступній сесії. 

2.7. Вивести список викладачів, які не викладають на факультеті ЕКІ. 

2.8. Визначити викладачів, що прийняли заліки або іспити в найбільшої 

кількості студентів за один день. 

2.9. Вивести список студентів, що склали залік або іспит 12 грудня. 

2.10. Вивести пари значень «Викладач-Студент» які відповідно приймали 

і складали будь-які заліки чи іспити в минулому семестрі. 

2.11. Вивести список всіх дисциплін, які склав певний студент. 

2.12. Вивести список всіх студентів, що отримали залік з певної 

навчальної дисципліни. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи. 

3. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Що являє собою вкладений SQL-запит? 

2. На які типи поділяються вкладені запити? У якому «місці» 

зовнішнього запиту можна записати вкладений запит? 

3. Які правила обробки вкладених запитів? Чим відрізняється обробка 

простих і корельованих вкладених запитів? 

4. Як застосовуються правила та обмеження щодо використання 

вкладених запитів? 
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5. Які типи простих вкладених запитів підтримуються у MySQL? У чому 

їх особливості? 

6. Операції IN і NOT IN у вкладених запитах. 

7. Які особливості використання предикатів ANY і ALL? 

8. Які особливості використання операцій EXISTS і NOT EXISTS? 

Література: [1–6]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Створення запитів модифікації даних 

Мета: отримання практичних навичок створення запитів модифікації 

даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Оператори, що керують вмістом таблиць БД, належать до операторів 

мови маніпулювання даними. Це команди UPDATE, DELETE та INSERT. Їх 

докладний синтаксис розглянуто в лабораторній роботі № 3. 

Але крім простого внесення нових даних в таблиці, можна 

додавати/змінювати/видаляти дані на підставі інформації, що вже міститься в 

таблицях, із використанням вкладених запитів. Наприклад, можна повністю 

переписати дані з однієї таблиці в іншу: 

INSERT INTO MyProducts (SELECT * FROM Products); 

Можна переписати з однієї таблиці в іншу лише певні записи. Наприклад, 

нехай таблиця Orders містить дані про придбані товари з таблиці Products. 

Запит для додавання в таблицю Orders даних має вигляд: 

INSERT INTO Orders (ProductId, CreatedAt, ProductCount, Price) 

VALUES 

( 

(SELECT Id FROM Products WHERE ProductName = 'Galaxy S8'), 

'2020-05-21', 

2, 

(SELECT Price FROM Products WHERE ProductName = 'Galaxy S8') 
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), 

( 

(SELECT Id FROM Products WHERE ProductName = 'iPhone X'), 

'2020-05-23', 

1, 

 (SELECT Price FROM Products WHERE ProductName = 'iPhone X') 

), 

( 

(SELECT Id FROM Products WHERE ProductName = 'iPhone 8'), 

'2020-05-21', 

1, 

(SELECT Price FROM Products WHERE ProductName = 'iPhone 8') 

); 

У цьому прикладі для додавання даних в таблицю Orders використано 

підзапити. Наприклад, перше замовлення було зроблено на товар Galaxy S8. 

Відповідно до таблиці Orders буде збережено інформацію про замовлення, де 

поле ProductId вказує на Id товару Galaxy S8, поле Price – на його ціну. Але 

якщо на момент написання запиту невідомі ні Id покупця, ні Id товару, ні ціна 

товару, то підзапит повинен мати вигляд: 

(SELECT Price FROM Products WHERE ProductName = ‘iPhone 8’) 

Розглянемо приклад запиту, що змінює дані в таблиці Products на основі 

підзапиту, використовуючи її клон MyProducts. Якщо необхідно збільшити на 

25 % ціну товарів, вартість яких менша, ніж середня по всіх товарах, необхідно 

виконати запит: 

UPDATE Products 

SET Price = Price * 1.25 

WHERE Price < (SELECT AVG(Price) FROM MyProducts); 

Розглянемо приклад запиту, що видаляє дані з таблиці Products на основі 

підзапиту, використовуючи її клон MyProducts. Якщо необхідно видалити 

інформацію про всі товари, вартість яких менша, ніж середня по всіх товарах, 
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необхідно виконати запит: 

DELETE FROM Products 

WHERE Price < (SELECT AVG(Price) FROM MyProducts); 

Порядок виконання роботи 

1. Виконайте копіювання вмісту таблиць згідно з варіантом завдання до 

нових таблиць, ім’я яких починається з префіксу KI_N_, де N – рік вступу до 

університету. Варіант вибирається згідно з номером у журналі: 

– №№ 1–5 таблиці Облік успішності, Навантаження викладача, 

Кафедра; 

– №№ 6–10 таблиці Спеціальність, Навчальа дисципліна, Викладач; 

– №№ 11–15 таблиці Спеціальність, Облік успішності, Кафедра. 

– №№ 16–20 таблиці Викладач, Факультет, Облік успішності. 

Текст запиту та результати занотуйте до звіту. 

2. За прикладами, наведеними в теоретичних відомостях, складіть по 6 

запитів модифікації до кожної з трьох скопійованих таблиць БД (по 2 запити 

додавання, модифікації та видалення даних). У запитах обов’язково мають 

бути використані вкладені запити. Запити та результати їх виконання занести 

до звіту. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи. 

3. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Синтаксис використання вкладених запитів для модифікації даних 

таблиць БД. 

2. Інструкціїя INSERT ... SELECT. 

Література: [1–6]. 
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Лабораторна робота № 8 

Тема. Створення представлень 

Мета: отримання практичних навичок створення одно- та 

багатотабличних представлень. 

Короткі теоретичні відомості 

Представлення (VIEW) – це об’єкт бази даних, що є результатом 

виконання запиту до БД, заданого за допомогою оператора SELECT, у момент 

звернення до представлення. Представлення, як і реальна таблиця, має рядки і 

стовпці (поля). 

Представлення іноді називають «віртуальними таблицями», що пов’язано 

з тим, що представлення для користувача є таблицею, але насправді воно не 

містить даних, а «витягує» їх з таблиць у момент звернення до нього. Якщо 

змінити дані в базовій таблиці, то користувач у разі звернення до 

представлення, що використовує цю таблицю, отримає актуальні дані, адже 

кешування результатів вибірки з таблиці при роботі представлень не 

проводиться. 

Представлення можуть брати дані як з реальних таблиць БД, так і з інших 

представлень, тобто можуть бути вкладеними (до 32 рівнів вкладеності). 

У представленні можна використовувати функції SQL, WHERE і JOIN. 

Синтаксис створення представлення: 

CREATE [OR REPLACE] 

[ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}] 

VIEW <ім’я_представлення> [(<список_полів>)] 

AS  

SELECT <список_стовпців> 

FROM <ім’я_таблиці> 

WHERE <умови>; 

[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION] 

Оператор CREATE VIEW містить 4 необов’язкові конструкції: 

– OR REPLACE – при використанні цього оператора в разі існування 
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представлення з таким ім’ям старе буде видалено, а нове створено. У іншому 

випадку виникне помилка, що представлення з таким ім’ям вже існує, і нове 

представлення не буде створено. Слід зазначити, що імена таблиць і 

представлень в межах однієї БД мають бути унікальні, тобто не можна створити 

представлення з ім’ям вже існуючої таблиці. Однак конструкція OR REPLACE 

діє тільки на представлення і заміщати таблицю не буде; 

– ALGORITM – визначає алгоритм, який використовується при зверненні 

до представлення. Існує два алгоритми, які MySQL використовує при зверненні 

до представлення: MERGE і TEMPTABLE. У разі використання алгоритму 

MERGE MySQL при зверненні до представлення додає у використовуваний 

оператор відповідні частини з визначення представлення і виконує отриманий 

оператор. У разі використання алгоритму TEMPTABLE MySQL вносить вміст 

представлення до тимчасової таблиці, над якою потім виконується оператор, 

що звертається до представлення. У разі використання цього алгоритму 

представлення не може бути оновлюваним; 

– <список_полів> – задає імена полів представлення; 

– WITH CHECK OPTION – при використанні даної конструкції всі рядки, 

що додаються чи модифікуються, будуть перевірятися на відповідність 

визначенню представлення. У разі виявлення невідповідності ця зміна не буде 

виконана. 

За замовчуванням поля представлення мають ті самі імена, що і стовпці, 

які повертає оператор SELECT, використаний у представленні. У разі явного 

вказання імен полів представлення їх необхідно перераховувати через кому. 

Краще явно вказувати імена полів представлення з тких причин: 

1) Імена полів представлення мають бути унікальними в межах даного 

представлення. При створенні представлення з декількох таблиць можлива 

ситуація, коли імена полів представлення повторюватимуться. Наприклад: 

CREATE VIEW v AS SELECT a.id, b.id FROM a, b; 

Якщо явно вказати імена полів представлення, цієї ситуації можна 

уникнути: 



28 

CREATE VIEW v (a_id, b_id) AS SELECT a.id, b.id FROM a, b; 

Того самого результату можна домогтися, використовуючи синоніми 

(аліаси) для назв стовпців: 

CREATE VIEW v AS SELECT a.id a_id, b.id b_id FROM a, b; 

2) У разі, якщо у визначенні представлення дані перетворюються за 

допомогою функцій, то ім’ям поля буде цей вираз, що не дуже зручно для 

подальших посилань на це поле. Наприклад: 

CREATE VIEW v AS SELECT group_concat (DISTINCT column_name oreder 

BY column_name separator ‘+’) FROM table_name; 

Використовувати в подальшому як ім’я поля запис «group_concat 

(DISTINCT username ORDER BY username separator ‘+’)» буде досить незручно. 

Для перегляду вмісту представлення використовують оператор SELECT 

повністю аналогічно тому, як це робиться при звертанні до таблиці. Оскільки 

при цьому деякі конструкції оператора SELECT можуть бути присутніми в обох 

операторах, можливі 3 варіанти: вони обидві будуть виконані, одна з них буде 

проігнорірованна і результат невизначений. Розглянемо докладніше ці випадки: 

– якщо в обох операторах зустрічається умова WHERE, то обидві ці умови 

будуть виконані так, ніби вони були об’єднані оператором AND; 

– якщо у визначенні представлення є конструкція ORDER BY, то вона 

буде виконана тільки в разі відсутності в зовнішньому операторі SELECT, який 

звертається до представлення, власної умови сортування. За наявності 

конструкції ORDER BY у зовнішньому операторі, умова сортування, задана у 

визначенні представлення, буде проігнорована; 

– за наявності в обох операторах модифікаторів, що впливають на 

механізм блокування, таких як HIGH_PRIORITY, результат їх спільної дії 

невизначений. Для уникнення невизначеності рекомендується у визначенні 

представлення не використовувати подібні модифікатори. 

Представлення називається оновлюваним, якщо до нього можуть бути 

застосовані оператори UPDATE і DELETE для зміни даних у таблицях, з яких 

воно бере дані. Для того, щоб представлення було оновлюваним, мають 
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виконуватися 2 умови: 

1) Відповідність один до одного між рядками представлення і таблиць, з 

яких воно бере дані, тобто кожному рядку представлення має відповідати по 

одному рядку в таблицях-джерелах. 

2) Поля представлення мають бути простим перерахуванням полів 

таблиць, а не виразами типу col_1/col_2 або col_1+2. 

Через представлення, що бере дані з декількох таблиць, можна 

оновлювати лише одну таблицю за запит, тобто конструкція SET оператора 

UPDATE має перераховувати стовпці лише однієї таблиці з визначення 

представлення. Окрім того, щоб представлення, яке бере дані з декількох 

таблиць, було оновлюваним, таблиці в його визначенні мають бути об’єднані 

тільки за допомогою INNER JOIN, а не OUTER JOIN або UNION. 

Оновлюване представлення може допускати додавання даних (INSERT), 

якщо всі поля таблиці-джерела, що не присутні в представленні, мають 

значення за замовчуванням. 

Для представлень, що беруть дані з кількох таблиць, операція додавання 

даних працює тільки в разі якщо відбувається додавання лише до однієї 

реальної таблиці. Видалення даних (DELETE) для таких представлень не 

підтримується. 

При використанні у визначенні представлення конструкції WITH 

[CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION всі рядки, які додаються або 

редагуються, будуть перевірятися на відповідність визначенню представлення. 

Зміна даних (UPDATE) можлива лише якщо рядок з новими значеннями 

задовольняє умові WHERE у визначенні представлення. 

Додавання даних (INSERT) буде відбуватися лише якщо новий рядок 

задовольняє умові WHERE у визначенні представлення. 

Тобто не можна додати або змінити дані в представленні так, щоб вони не 

були доступні через представлення. 

Ключові слова CASCADED і LOCAL визначають глибину перевірки для 

представлень, що беруть дані з інших представлень: 
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– для LOCAL відбувається перевірка умови WHERE лише у самому 

визначенні представлення; 

– для CASCADED відбувається перевірка для всіх представлень, з яких 

бере дані поточне представлення. Значення за замовчуванням – CASCADED. 

Розглянемо приклад оновлюваного представлення, що бере дані з двох 

таблиць. Нехай представлення вибирає товари з сумою продажу понад 30000: 

CREATE OR REPLACE VIEW v AS 

SELECT ProductName, Manufacturer, Price FROM Products, Orders f 

WHERE Id = f.Id AND f.Price>30000 WITH CHECK OPTION; 

Щоб переглянути представлення, слід виконати запит: 

SELECT * FROM v; 

Щоб внести зміни до цього представлення, треба виконати запит: 

UPDATE v SET Price = 31000 WHERE Manufacturer = ‘Apple’; 

Однак, якщо ми спробуємо встановити значення Price менше 30000, то 

нове значення не задовольнятиме умові WHERE Price>30000 у визначенні 

представлення і оновлення не відбудеться. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитись із синтаксисом представлень. 

2. Скласти та переглянути такі представлення (текст представлення та 

результат його перегляду занотувати): 

2.1. Скласти представлення, що виводить дані про всіх студентів з 

найвищими оцінками. 

2.2. Скласти представлення, що виводить дані про студентів у вигляді 

таблиці з трьома полями: ПІБ, група, номер телефону. 

2.3. Скласти представлення, що показує загальний і середній бал для 

кожного студента. 

2.4. Скласти представлення, що виводить дані про кожного викладача, 

що приймає заліки/іспити більше ніж з 2 навчальних дисциплін в поточному 

семестрі. 

3. Скласти запити для модифікації представлень з п.2. Тексти запитів і 
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результати їх виконання занотувати. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи. 

3. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Назвіть переваги використання представлень. 

2. Назвіть обмеження використання представлень. 

3. Назвіть обмеження на зміну (UPDATE) представлень. 

Література: [1–6]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

У 5-му семестрі студенти виконують 8 лабораторних робіт. Загальна 

кількість балів, яку отримують студенти за виконання та захист лабораторних 

робіт, становить 16 балів (максимально по 2 бали на кожну лабораторну 

роботу). 

 

Шкала оцінювання знань студентів: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проєкту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно 

Зараховано 

82–89 В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю по-

вторного складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Організація баз даних» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». 

Частина ІІ 
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