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Лабораторна робота №1 

Створення нової бази даних. Налаштування параметрів системи 

 

Програма «1С: Бухгалтерія» призначена для ведення бухгалтерського і 

податкового обліку, для проведення розрахунків по заробітній платі та формування 

регламентованої бухгалтерської звітності. Облікові механізми, закладені в програму, 

відповідають бухгалтерському та податковому законодавству, прийнятому в 

Україні.  

Перед початком роботи в програмі необхідно створити нову інформаційну 

базу. Для цього потрібно познайомитися з вікном запуску програми, яке з'являється 

після виконання команди (в Windows XP) «Пуск» → «Програми» → 

«1С: Підприємство 8.2» → «1С Підприємство» (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1.  Вікно запуску програми 

 

На малюнку це вікно порожнє. Для того, щоб створити нову інформаційну 

базу, потрібно натиснути на кнопку «Додати». Після цього з'явиться вікно (рис. 1.2) 

з питанням про те, чи хочете ви додати нову базу або додати в список існуючу. 



 2 

 

Рис. 1.2.  Вибір додавання нової інформаційної системи 

 

У нашому випадку потрібно вибрати пункт «Створення нової інформаційної 

бази» і натиснути кнопку «Наступна». Пункт «Додавання в список існуючої 

інформаційної бази» дозволяє вам додати в вікно запуску програми існуючу базу. 

Це може бути потрібним тоді, коли, наприклад, працювали з деякою базою даних в 

одному місці і хотіли б продовжити роботу з нею в іншому. Для цього потрібно 

скопіювати каталог інформаційної бази, перенести його на комп'ютер, після чого 

скористатися даним пунктом цього вікна. Можливість підключення інформаційних 

баз може знадобитися і в інших випадках. 

Після виконання зазначених дій відкриється вікно «Додавання інформаційної 

бази» (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3.  Вікно створення інформаційної бази 
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В даному вікні потрібно вибрати «Створення інформаційної бази з шаблону». 

У списку шаблонів вибрати «Бухгалтерія для України», тобто робочу, а не 

демонстраційну базу даних (демо). 

Вибравши потрібну базу зі списку і натиснувши «Наступна» відкриється вікно 

вибору назви для бази і типу її розташування (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4.  Вибір назви і типу розміщення бази 

 

В якості назви бази може бути запропонована "Бухгалтерія для України", а 

тип розташування «На даному комп'ютері або на комп'ютері в локальній мережі». 

Мережева версія програми, що використовує для зберігання баз даних сервер «1С: 

Підприємства» допускає вибір відповідного варіанта. 

Перейменуйте запропоновану базу даних на своє прізвище і ім’я, як це 

вказано на попередньому малюнку. 

Чергове натискання на «Наступна» приводить до вікна, де потрібно вказати 

каталог для інформаційної бази (рис. 1.5). Змінюємо запропонований шлях на інший  

(наприклад E:\Бази даних для 1С_8.2\Група_337\Малик Марічка) 
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Рис. 1.5.  Вибір каталогу і мови 

Наступним кроком при створенні нової бази даних в даній інформаційній 

системі є налаштування параметрів запуску (рис. 1.6): 

 

Рис. 1.6. Вибір параметрів запуску 

 

Після натискання на кнопку «ОК» через деякий час, необхідний на створення 

інформаційної бази, знову відкриється стартове вікно. У випадку, якщо виділений 

рядок, який відповідає щойно створеної інформаційній базі (рис. 1.7.), стануть 

активними кнопки, що дозволяють працювати з цією базою. 
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Рис. 1.7.  Стартове вікно після додавання інформаційної бази  

 

Кнопка «Конфігуратор» призначена для запуску системи в режимі 

конфігурування.  

Кнопка «1С: Підприємство» запускає програму в режимі користувача, для 

безпосереднього ведення бухгалтерського обліку. 

Слід зазначити, що при виділенні інформаційної бази, що перебуває в списку, 

в нижній частині вікна можна бачити шлях, який вказує на її розташування. 

При необхідності можна видалити базу зі списку, за допомогою кнопки 

«Вилучити». Однак, видаляючи базу зі списку потрібно розуміти, що не 

видаляються файли бази даних, розташовані на диску. Тобто, якщо потрібно 

видалити базу з комп'ютера (скажімо, ви тимчасово попрацювали зі своєю базою на 

чужому комп'ютері і хочете видалити її звідти ) потрібно знайти і видалити каталог 

бази і всі файли, що містяться в ньому. База даних «1С: Підприємство» досить 

об'ємна і після створення розмір папки з нею дорівнює кільком сотням мегабайт. 

При веденні обліку розміри бази ростуть з введенням облікових даних. 

Кнопка «Змінити» дозволяє змінити параметри виділеної інформаційної бази 

або групи. 

Кнопка «Настройка» призначена для налаштування діалогового вікна запуску 

програми (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8.  Настройка параметрів вікна запуску програми 

Якщо встановити у вікні настройки прапорець «Відображати у вигляді 

дерева», список баз у вікні запуску програми буде відображатися у вигляді, що 

нагадує відображення папок в Провіднику Windows.  

Запустимо новостворену базу в режимі Конфігуратора. Для цього у вікні 

виберіть свою базу і натисніть кнопку Конфігуратор. (рис. 1.9) 

 
Рис. 1.9.  Стартове вікно після додавання інформаційної бази 
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Після запуску з’явиться вікно Конфігуратора (рис. 1.10) 

 

 
Рис. 1.10.  Вікно Конфігуратора 

 

У вікні Конфігуратора вибираємо пункт Адміністрування Користувачі (рис. 1.11) 
 

 
Рис. 1.11.  Виклик вікна Користувачі 

 

 

Для того, щоб додати нового користувача системи в це вікно, можна вибрати 

пункт меню вікна «Дії» → «Додати», натиснути кнопку «Додати» на панелі 

інструментів, нажати на зелену кнопку "+" або натиснувши на клавіатурі клавішу 

Insert. Якщо хочете дізнатися, як називається та чи інша кнопка - наведіть на неї 

курсор і потримайте деякий час - з'явиться підказка з назвою кнопки. (рис. 1.12) 
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Рис. 1.12.  Вікно Список користувачів 

 

У результаті активації з’явиться вікно Користувач (рис. 1.13) 

 

 
Рис. 1.13.  Вікно Користувач 

 

У вікні Користувач на вкладці Основні задайте Ім’я, Повне ім’я та як засіб 

захисту – Пароль. Перейдіть на вкладку Інші. Виберіть роль – "Повні права", 

основний інтерфейс – "Повний", мова – "Укр", режим запуску – "Авто". (рис. 1.14) 
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Рис. 1.14.  Вікно Користувач (вкладка "Інші") 

 

Після виконання вказаних операцій натискаємо "ОК". В результаті вікно "Список 

користувачів" буде заповнено (рис. 1.15) 

 

 
 

Рис. 1.15.  Заповнене вікно Список користувачів. 
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На наступному кроці переходимо від режиму "Конфігуратора" до режиму 

"1С: Підприємство" (Сервіс  1С: Підприємство або "Ctrl +F5"). В результаті 

запускається вікно Доступу до інформаційної бази (рис. 1.16) 

  
Рис. 1.16.  Вікно Доступу до інформаційної бази.. 

 

Вибравши користувача, ввівши раніше заданий пароль та нажавши "ОК" 

стартує вікно "1С: Підприємство" (рис. 1.17). 

 

 
 

Рис. 1.17.  Вікно програми 1С: Підприємство  

 


