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Зміна мови інтерфейсу програми в «Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0» 

 

1. Зміна мови інтерфейсу платформи «1С:Підприємство». 

2. Зміна мови інтерфейсу конфігурації на прикладі «Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0». 

 

У програмі «1С:Підприємство» реалізована можливість роботи з інтерфейсом на різних мовах.  

Інтерфейс програми «1С:Підприємство» складається з: 

• Інтерфейсу платформи «1С:Підприємство»; 

• Інтерфейсу конфігурації «Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0». 

Мова інтерфейсу налаштовується окремо для платформи та конфігурації. Для коректної роботи 

програми мова інтерфейсу платформи та конфігурації повинні співпадати. 

У даній інструкції розглянуто процес зміни мови на прикладі конфігурації «Бухгалтерія 8 для 

України, редакція 2.0».  

 

 

1. Зміна мови інтерфейсу платформи «1С:Підприємство». 

 

Для зміни інтерфейсу платформи «1С:Підприємство» у меню «Пуск» вашого комп’ютера 

відкрийте, будь ласка, «Панель управління» та оберіть пункт «Програми та компоненти».  

У списку встановлених програм оберіть «1С:Підприємство 8» та натисніть кнопку «Змінити» (Мал. 

1).  

 

Мал. 1 

У вікні «Обслуговування програм» оберіть пункт «Змінити» та натисніть кнопку «Далі» (Мал. 2). 
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Мал. 2 

У наступному вікні «Вибіркова установка» розкрийте, будь ласка, пункт «Додаткові інтерфейси» 

для встановлення мовних компонентів програми на комп’ютер (Мал. 3). 

 

Мал. 3 

Оберіть мовний компонент інтерфейсу, який необхідно додатково встановити та натисніть 

кнопку «Далі» (Мал. 4). 
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Мал. 4 

Після завершення процесу встановлення необхідних компонентів програми з’явиться можливість 

змінити мову платформи «1С:Підприємство». Для цього у вікні «Мова інтерфейсу за 

замовчуванням» оберіть необхідну мову та натисніть кнопку «Далі» (Мал. 5). 

 

Мал. 5 

Для зміни мови платформи натисніть кнопку «Встановити» (Мал. 6). 
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Мал.6 

Після повідомлення про завершення встановлення натисніть  кнопку «Готово». 

Мову інтерфейсу платформи «1С:Підприємство» змінено. 

 

 

2. Зміна мови інтерфейсу конфігурації на прикладі «Бухгалтерія 8 для України, редакція 

2.0». 

 

Мова інтерфейсу конфігурації «Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0» обирається для кожного 

користувача програми окремо та змінити її може користувач з «Повними правами», наприклад, 

системний адміністратор.   

Для зміни мови користувача програми відкрийте, будь ласка, інформаційну базу у режимі 

«1С:Підприємство» (Мал. 7). 
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Мал. 7 

Далі у меню «Адміністрування», оберіть пункт «Налаштування користувачів та прав». У 

наступному вікні оберіть «Користувачі» та розкрийте подвійним кліком миші обліковий запис 

користувача, якому необхідно змінити мову інтерфейсу конфігурації. У полі «Мова інтерфейсу 

програми» натисніть кнопку  та оберіть необхідну мову конфігурації. Для збереження змін 

натисніть кнопку «Записати та закрити» (Мал. 8). 
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Мал. 8 

Мова інтерфейсу для користувача змінена. 

Для того щоб нові параметри почали діяти, користувачеві необхідно перезапустити програму у 

режимі «1С:Підприємство».  

 

Шановний бухгалтер! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефоном 
нашої гарячої лінії техпідтримки 0 800 750 855 безкоштовно з мобільного по Україні. 

 
Приємної роботи. 


