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Вміст посібника 
Програма Microsoft Access 2010 значно відрізняється від програми Access 2003. Посібник призначено для швидкого вивчення нової програми. Далі 
подано відомості про основні частини нового інтерфейсу, безкоштовний навчальний курс із програми Access 2010, розташування функцій, таких як 
«Попередній перегляд» і діалогове вікно «Параметри», обмін файлами баз даних із користувачами, на комп’ютерах яких не інстальовано програму 
Access 2010, а також про те, що сталося з вікном бази даних і кнопковими формами. 
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Приховання стрічки  
Потрібно більше простору на 
екрані? Натисніть цю 
піктограму або сполучення 
клавіш CTRL+F1, щоб приховати 
або відобразити стрічку. 

Перехід між поданнями  

Натискайте ці кнопки для 
переходу між доступними 
поданнями вибраного об’єкта. 

До подань можуть входити 
Подання форми, Подання 
таблиці, Подання макета та 
Конструктор. 

Вкладки стрічки  
Виберіть будь-яку вкладку на стрічці, 
щоб відобразити її кнопки та команди. 

Область переходів  
Використовуйте цю область 
для впорядкування об’єктів 
бази даних і відкривання та 
змінення оформлення 
об’єктів бази даних. 

Панель швидкого доступу  
Команди, розташовані тут, відображаються завжди. Ви можете 
додавати найуживаніші команди до цієї панелі інструментів. 

Групи стрічки  
Кожна вкладка стрічки містить групи, а кожна група містить набір 
пов’язаних команд. Наприклад, група Записи містить команди для 
створення та збереження нових записів бази даних. 

Подання Backstage  
Виберіть вкладку Файл, 
щоб ввійти до подання 
Backstage, де можна 
відкривати, зберігати, 
друкувати бази даних  
і керувати ними. 

Щоб вийти з подання 
Backstage, виберіть будь-
яку вкладку на стрічці. 

Контекстні вкладки стрічки  

Деякі вкладки відображаються на стрічці лише 

за потреби. Наприклад, якщо відкрити 

таблицю в поданні Конструктор, відобра-

зиться вкладка Табличні знаряддя, яка 

містить дві додаткові вкладки – Поля  

й Таблиця. 
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Початок роботи із програмою Access 2010  

Програма Access 2010 відкривається в поданні Backstage, багато команд 
якого було раніше розташовано в меню Файл програми Access 2003. 

У поданні Backstage ви можете створювати та зберігати нові бази даних, 
використовувати шаблони, відкривати наявні бази даних  
і публікувати їх на сайті SharePoint. 

У поданні Backstage також можна знайти довідку. До вашої уваги 
запропоновано численні безкоштовні ресурси, які допоможуть освоїти 
програму Access 2010, наприклад навчальні курси й посібник із 
порівняннями меню та стрічки, у якому можна вибрати будь-яку команду 
Access 2003 й переглянути, де її розташовано у програмі  
Access 2010. 

Де розташовуються меню та панелі 

інструментів?  

У програмі Access 2010 у верхній частині головного вікна програми 
розташовується широка смуга. Це стрічка, яка заміняє старі меню та 
панелі інструментів. Кожна вкладка на стрічці містить різні кнопки та 
команди, упорядковані у групи стрічки. 

Після відкривання бази даних відображається вкладка Основне 
стрічки. На цій вкладці міститься багато найуживаніших команд 
програми Access. Наприклад, у лівій частині вкладки розташовано 
групу Подання, яка може містити команди Подання форми, Подання 
таблиці, Подання макета та Конструктор. 

Далі розташовується група Буфер обміну, яка містить команди для 
вставлення, вирізання та копіювання, а також параметр Формат за 
зразком. 

Вигляд стрічки настроюється відповідно до розміру та роздільної 
здатності екрана комп’ютера. На малих екранах для деяких груп 
стрічки можуть відображатися лише імена без команд. У такому разі 
просто натисніть невелику стрілку на кнопці групи, щоб відобразити 
команди. 

Щоб знайти ці безкоштовні ресурси, виберіть вкладку Файл і пункт 

Довідка. Потім у розділі Підтримка натисніть кнопку Початок роботи. 



Перехід до програми Access 2010 
iз версії Access 2003  

Microsoft® 

Що сталося з вікном бази даних?  

Після відкривання наявної або 
створення нової бази даних  
в області переходів програми 
Access 2010 відображаються 
імена об’єктів бази даних. 
Область переходів замінює вікно 
бази даних програми Access 2003. 

Об’єкти бази даних включають 
таблиці, запити, форми, звіти, 
сторінки, макроси та модулі.  
В області переходів об’єкти бази 
даних поділяються на категорії,  
у яких містяться групи. Деякі 
категорії стандартні, але можна 
також створювати власні 
настроювані групи. 

Якщо у програмі Access 2003 для 
виконання певного завдання  
з об’єктом бази даних 
використовувалося вікно бази 

даних, то тепер для виконання цього завдання використовується 
область переходів. Щоб відкрити об’єкт бази даних або застосувати 
до нього команду, клацніть об’єкт правою кнопкою миші та виберіть 
потрібний елемент меню у списку. 

В області переходів завжди відображається список об’єктів, таким 
чином, до об’єктів є доступ, навіть якщо вони знаходяться під 
формами та іншими об’єктами. Також у цій області можна 
здійснювати пошук об’єктів. 

Що сталося із кнопковими формами? 

Кнопкові форми – це форми Access із кнопками або гіперпосиланнями 
які, наприклад, відкривають форму або звіт. Використання кнопкової 
форми – це спосіб приховування об’єктів бази даних від перегляду 
іншими користувачами. 

У програмі Access 2010 можна використовувати область переходів 
замість кнопкових форм. Для цього потрібно створити настроювані 
категорії та групи, що містять сполучення клавіш лише для об’єктів, які 
бачитимуть користувачі. Далі можна настроїти параметри для області 
переходів так, щоб решту об’єктів було приховано. Клацніть правою 
кнопкою миші у верхній частині області переходів і виберіть пункт 
Параметри переходів. 

Щоб додати настроювану категорію, виберіть команду Додати 
елемент. Щоб додати настроювану групу, виберіть настроювану 
категорію та натисніть кнопку Додати групу. Ви можете приховати 
групу, знявши прапорець поруч із нею. Після створення настроюваних 
груп додайте до них об’єкти, перетягнувши їх з області переходів. 
Щоб приховати об’єкт бази даних, додайте його до прихованої групи. 
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Найнеобхідніше  

Перегляньте таблицю нижче, щоб знайти деякі найуживаніші та знайомі елементи програми Access 2010. Цей список не вичерпний і призначений 
для початку роботи. Для отримання повного списку команд Access 2010 перейдіть на вкладку Файл, виберіть пункт Довідка та натисніть кнопку 
Початок роботи.  

Операція Дії Далі 

Перегрупування елементів в області переходів 
Клацніть правою кнопкою 

миші верхню частину 
Oбласті переходів 

Виберіть потрібні параметри впорядкування, наприклад 
Сортувати за або Переглянути за 

Створення нових таблиць, форм та інших об’єктів 
Відкрийте вкладку 

Створити 
Виберіть команду створення потрібного об’єкта 

Перегляд і редагування зв’язків баз даних 
Виберіть вкладку 

Знаряддя бази даних 
У групі Зв’язки натисніть кнопку Зв’язки 

Ділення бази даних на клієнтську та серверну бази даних 
Виберіть вкладку 

Знаряддя бази даних 
У групі Переміщення даних натисніть кнопку База даних 
Access 

Збереження бази даних у форматі іншої версії програми 
Access 

Виберіть вкладку 
Файл 

Виберіть команду Зберегти та опублікувати й у розділі 
Зберегти базу даних як укажіть потрібний формат 

Імпорт і експорт даних 
Виберіть вкладку 

Зовнішні дані 
Укажіть формат даних, з якого потрібно виконати імпорт або  
в який потрібно виконати експорт 

Шифрування бази даних 
Виберіть вкладку 

Файл 
Виберіть команду Шифрувати паролем 
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Де розташовано команду попереднього 

перегляду?  

У програмі Access 2010 команда «Попередній перегляд» 
розташовується в поданні Backstage поруч з іншими потрібними 
параметрами, пов’язаними із друком. 

Перейдіть на вкладку Файл, виберіть пункт Друк і натисніть кнопку 
Попередній перегляд. Відкриється вкладка Попередній перегляд із 
попереднім переглядом поточного об’єкта перед друком. 

Що сталося з меню 

«Знаряддя | Параметри»?  

Шукаєте настройки програми, які дають змогу керувати вибором 
форми за промовчанням для поточної бази даних тощо? Можливо, 
вам потрібно настроїти базу даних, щоб об’єкти відображались  
у вікнах, які перекривають одне одне, а не на вкладках документів? 

Виберіть вкладку Файл і пункт Параметри. Відкриється діалогове 
вікно Параметри Access, у якому можна настроїти параметри 
програми Access. 

Ви можете використовувати параметри вкладки Попередній 
перегляд для настроювання параметрів сторінки, наприклад розміру 
паперу, полів і орієнтації. Ви також можете експортувати дані об’єктів 
у різноманітні формати за допомогою команд у групі Дані. Коли все 
готово до друку, виберіть команду Друк у лівій частині вкладки 
Попередній перегляд. 

Деякі параметри в діалоговому вікні Параметри Access 
застосовуються лише до програми Access. А деякі параметри 
(наприклад, колірна схема) застосовуються до всіх інших програм 
Microsoft Office 2010, інстальованих на комп’ютері. 
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Зручний доступ до команд  

Панель швидкого доступу у верхньому 
лівому куті вікна програми Access 
містить сполучення клавіш для 
найуживаніших команд.  

Додаючи кнопки до цієї панелі, ви 
можете забезпечити постійне 
відображення всіх найуживаніших 
команд навіть під час перемикання 
вкладок стрічки. 

Натисніть стрілку розкривного списку 
поруч із панеллю швидкого доступу, щоб увімкнути або вимкнути 
будь-які команди у списку. Якщо команда, яку потрібно додати, не 
відображається у списку, перейдіть на вкладку стрічки, яка містить 
потрібну кнопку, і клацніть її правою кнопкою миші. У меню, що 
з’явиться, виберіть команду Додати до панелі швидкого доступу. 

Створення власних вкладок і груп стрічки  

Ви можете настроювати команди 
стрічки, розміщуючи кнопки у групах 
стрічки на власний розсуд або 
створюючи власні настроювані вкладки 
стрічки. 

Клацніть правою кнопкою миші будь-
яку групу стрічки та виберіть команду 
Настроїти стрічку. У діалоговому вікні 
Параметри Access можна додавати 
команди до власних вкладок і груп. 
Наприклад, ви можете створити 
вкладку Елементи керування й додати 
найуживаніші команди до 
настроюваної групи на цій вкладці. 

Якщо допустите помилку, не 
хвилюйтеся. Щоб повернутися до 
(«заводських») параметрів за 
промовчанням, можна скористатися 
кнопкою Скинути. 

Не стрічці відображається більшість старих команд Access. Якщо деякі 
старі команди дуже потрібні, ви можете додати їх до стрічки або до 
панелі швидкого доступу. 

У діалоговому вікні Параметри Access у списку Вибрати команди  
з виберіть пункт Команди, відсутні на стрічці. Далі знайдіть потрібну 
команду та додайте до настроюваної вкладки або групи стрічки. 
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Підказки клавіш  

Програма Access 2010 містить сполучення клавіш для стрічки, які 
називаються підказками клавіш. Вони дають змогу швидко 
виконувати завдання без використання миші. 

Чи працюють сполучення клавіш?  

Сполучення клавіш, доступні у програмі Access 2003, так само доступні  
у програмі Access 2010. 

Якщо ви знаєте сполучення клавіш, користуйтеся ними. Наприклад, якщо 
в поданні макета відображено форму, то за допомогою сполучення 
клавіш ALT+F8 можна відкрити список полів, а за допомогою ALT+F4 – 
вийти із програми Access 2010. 

Численні старі клавіші виклику меню також доступні. Наприклад, 
послідовно натискаючи клавіші ALT, T, O, можна відкрити діалогове вікно 
Параметри Access (відоме раніше як меню Знаряддя | Параметри) 
тощо. 

Під час введення сполучення клавіш ALT може з’явитися спливаюче 
вікно: 

Якщо ви знаєте всі потрібні сполучення клавіш, користуйтеся ними. 
Якщо ви не пам’ятаєте (або ніколи не знали) певні сполучення клавіш 
ALT, натисніть клавішу ESC, щоб скасувати ввід і скористатися 
підказками клавіш. 

Щоб відобразити підказки клавіш на стрічці, натисніть клавішу ALT. 

Далі перейдіть на вкладку стрічки за допомогою клавіатури, 
натиснувши клавішу з буквою, яка відображається під цією вкладкою. 
У наведеному тут прикладі потрібно натискати клавішу C, щоб 
відкрити вкладку Створити, клавішу X – щоб відкрити вкладку 
Зовнішні дані та клавішу Y – щоб відкрити вкладку Знаряддя бази 
даних і т. д. 

Після переходу до вкладки стрічки таким чином усі доступні підказки 
клавіш для вкладки відображатимуться на екрані. Ви можете 
завершити введення сполучення клавіш, натиснувши останню 
клавішу (або клавіші) для потрібної команди. 

Щоб перейти до попереднього рівня сполучення клавіш, натисніть 
клавішу ESC. Якщо зробити це кілька разів підряд, режим підказок 
клавіш буде скасовано. 
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Робота з новими та старими файлами 

Access  

Бази даних Access 2010 (і Access 2007) використовують новий формат для 
збереження файлів. Якщо користувачі, з якими ви працюєте, 
використовують різні версії програми Access, не хвилюйтеся – ви все ще 
можете відкривати та редагувати старі бази даних у програмі Access 2010 
і надавати спільний доступ до файлів іншим користувачам, на 
комп’ютерах яких не інстальовано програму Access 2010. 

За промовчанням програми Access 2010 і Access 2007 створюють бази 
даних у форматі файлу .accdb. Цей формат підтримує нові функції, такі як 
поля з кількома значеннями, макроси даних і публікація на сайті 
SharePoint, щоб користувачі могли користуватися базами даних  
у браузері. 

Програма Access 2010 відкриває файли, створені у форматі Access 2003 
(.mdb), але функції, такі як вікно бази даних і панелі інструментів будуть 
замінені новим інтерфейсом користувача.   

Відкривання бази даних Access 2003  

у програмі Access 2010  

Якщо ви відкриваєте у програмі Access 2010 базу даних, створену  
у програмі Access 2003, відобразиться кнопкова форма (якщо її було 
створено). Навіть якщо ви працюєте у програмі Access 2010, фактично 
ви використовуєте ранішу версію формату файлу. Ви не зможете 
використовувати нові функції Access 2010, такі як поля з кількома 
значеннями та публікація на сайті SharePoint. 

Ви можете перетворити файл, але перед цим подумайте, чи 
доведеться вам працювати над цим файлом спільно з користувачами, 
які все ще використовують програму Access 2003 (або навіть ранішу 
версію). Якщо так, тоді варто залишити файл у форматі .mdb, оскільки 
після його збереження у форматі .accdb ви зможете використовувати 
цю базу даних лише у програмі Access 2010 (або Access 2007). 

Примітка. Якщо інші користувачі створили зв’язані таблиці за 
допомогою вашої бази даних, у разі її перетворення у формат 
Access 2010, можливо, зв’язки буде розірвано. 

Щоб перетворити файл Access 2003 у формат Access 2010  
(і Access  2007), відкрийте його та на вкладці Файл виберіть команду 
Зберегти та опублікувати. Далі у вікні Типи файлів бази даних 
виберіть пункт База даних Access. Натисніть кнопку Зберегти як. 

Якщо під час натискання кнопки Зберегти як відкрито об’єкти бази 
даних, у програмі Access 2010 буде запропоновано закрити їх до 
створення копії. Натисніть кнопку Так, щоб закрити об’єкти у програмі 
Access, або Ні, щоб скасувати весь процес. 

За необхідності вам буде запропоновано зберегти зміни.  
У діалоговому вікні Зберегти як у полі Ім’я файлу введіть ім’я файлу 
та натисніть кнопку Зберегти. 


