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Сполучення клавіш у програміExcel 2010 

Сполучення із клавішеюCtrl 

Клавіша Опис Клавіша Опис 

Ctrl + Pg Up Перехід між вкладками аркушів зліва 
направо. 

Ctrl+Shift+плюс (+) Відкриття діалогового вікна 
«Вставлення» для вставлення пустих 
клітинок. 

Ctrl + Pg Down Перехід між вкладками аркушів справа 
наліво. 

Ctrl+мінус (-) Відкриття діалогового вікна 
«Видалення клітинок» для видалення 
виділених клітинок. 

Ctrl+Shift+( Відображення прихованих рядків у 
виділеному фрагменті. 

Ctrl+; Введення поточної дати. 

Ctrl+Shift+& Додавання зовнішньої межі до виділених 
клітинок. 

Ctrl+' Копіювання формули із клітинки, 
розміщеної над активною клітинкою, 
в активну клітинку або рядок формул. 

Ctrl+Shift_ Видалення зовнішньої межі виділених 
клітинок. 

Ctrl+1 Відображення діалогового вікна  
«Формат клітинок». 

Ctrl+Shift+~ Застосування числового формату 
«Загальний». 

Ctrl+2 Застосування або видалення жирного 
накреслення. 

Ctrl+Shift+$ Застосування грошового формату із двома 
десятковими знаками (від’ємні числа в 
дужках). 

Ctrl+3 Застосування або видалення 
курсивного накреслення. 

Ctrl+Shift+% Застосування відсоткового формату без 
десяткових знаків. 

Ctrl+4 Застосування або видалення 
підкреслення. 

Ctrl+Shift+^ Застосування експоненційного числового 
формату із двома десятковими знаками.  

Ctrl+5 Застосування або видалення 
закреслення. 

Ctrl+Shift+# Застосування формату дати із зазначенням 
дня, місяця й року. 

Ctrl+6 Приховання або відображення 
об’єктів. 

Ctrl+Shift+@ Застосування формату часу з 
відображенням годин і хвилин, а також 
покажчиків AM або PM. 

Ctrl+8 Відображення або приховання 
символів структури. 

Ctrl+Shift+! Застосування числового формату із двома 
десятковими знаками, роздільником 
розрядів і знаком «мінус» (–) для від’ємних 
значень. 

Ctrl+9 Приховання виділених рядків. 

Ctrl+Shift+* Виділення поточної області навколо 
активної клітинки. У звіті зведеної таблиці – 
виділення всього звіту. 

Ctrl+0 Приховання виділених стовпців. 

Ctrl+Shift+: Введення поточного часу. Ctrl+A Виділення всього аркуша. 

Ctrl+`  Переключення між режимами 
відображення значень клітинок і 
відображення формул.  

Ctrl+Shift+A Вставлення назви аргументів і дужок, 
якщо місце вставлення розташовано 
праворуч від імен функцій у 
формулах. 

Ctrl+Shift+" Копіювання значення із клітинки, 
розташованої над активною клітинкою, до 
активної клітинки або рядка формул. 

Ctrl+B Застосування або видалення жирного 
накреслення. 
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Сполучення клавіш у програмі Excel 2010 –  
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Клавіша Опис Клавіша Опис 

Ctrl+C  Копіювання виділених клітинок. Ctrl+P Відображення вкладки «Друк» у поданні 
Microsoft Office Backstage.  

Ctrl+D  Використання команди «Заповнити вниз», 
щоб скопіювати вміст і форматування 
крайньої верхньої клітинки виділеного 
діапазону в розташовані нижче клітинки. 

Ctrl+Shift+P Відкриття діалогового вікна «Формат 
клітинок» із відкритою вкладкою 
«Шрифт». 

Ctrl+F Відображення діалогового вікна «Пошук і 
заміна» з відкритою вкладкою «Знайти».  

Ctrl+R  Використання команди «Заповнити 
вправо», щоб скопіювати вміст і 
форматування крайньої лівої клітинки 
виділеного діапазону у клітинки праворуч. 

Ctrl+Shift+F Відкриття діалогового вікна «Формат 
клітинок» із відкритою вкладкою «Шрифт». 

Ctrl+S Збереження активного файлу в поточному 
форматі та розташуванні, використовуючи 
поточне ім’я. 

Ctrl+G Відображення діалогового вікна «Перехід».  Ctrl+T  Відображення діалогового вікна 
«Створення таблиці».  

Ctrl+H  Відображення діалогового вікна «Пошук і 
заміна» з відкритою вкладкою «Замінити».  

Ctrl+U  Застосування або видалення 
підкреслення.  

Ctrl+I  Застосування або видалення курсивного 
накреслення.  

Ctrl+Shift+U  Розгортання або згортання рядка формул.  

Ctrl+K  Відображення діалогового вікна «Додавання 
гіперпосилання» для вставлення нового 
гіперпосилання або вікна «Зміна 
гіперпосилання», якщо виділено наявне 
гіперпосилання.  

Ctrl+V  Вставлення вмісту буфера обміну в місце 
вставлення та заміщення виділеного 
фрагмента. Команда доступна лише після 
вирізання або копіювання об’єкта, тексту 
чи вмісту клітинки.  

Ctrl+L  Відображення діалогового вікна «Створення 
таблиці».  

Ctrl+Alt+V  Відображення діалогового вікна 
Спеціальне вставлення». Команда 
доступна лише після вирізання або 
копіювання об’єкта, тексту чи вмісту 
клітинки на аркуші або з іншої програми.  

Ctrl+N  Створення нової пустої книги.  Ctrl+W Закриття вікна вибраної книги.  

Ctrl+O  Відображення діалогового вікна «Відкриття 
документа» для відкриття або пошуку файлу.  

Ctrl+X  Вирізання виділених клітинок.  

Ctrl+Shift+O Виділення всіх клітинок із примітками. Ctrl+Y  Повторення останньої команди або дії, 
якщо це можливо.  

Ctrl+Z  Використання команди «Скасувати» для 
скасування останньої команди або 
видалення останнього введеного 
елемента.  

ПРИМІТКА. Сполученням клавіш Ctrl+E, Ctrl+J, Ctrl+M і Ctrl+Q не призначено жодні дії або команди. 


