
Змінення розміру екрана або закриття бази даних
Клацніть піктограму Access, щоб перемістити екран або 
змінити його розмір, а також закрити базу даних. 

Використання елементів керування з панелі швидкого доступу
Можна швидко додати елементи керування до форми або звіту, а також змінити наявні, клацнувши 
піктограму інструментів, коли форму або звіт відкрито в режимі розмітки або конструктора. 

Керування файлами
Базу даних можна відкривати, 
закривати, друкувати, 
надавати до неї спільний 
доступ, зберігати як попередні 
версії або шаблон, а також 
шифрувати, стискати та 
відновлювати.

Рядок стану
Відображає інформацію про 
поточне подання.

Отримання довідки 
Клацніть знак запитання, щоб 
переглянути вміст довідки. 

Фільтрування об’єктів 
Введіть у поле пошуку 
ключове слово, щоб 
відфільтрувати об’єкти в базі 
даних.

Кнопки подань
Щоб переключитися з одного 
подання на інше, клацніть 
відповідну піктограму 
подання, доступного для 
поточного об’єкта. 

Запускач діалогових вікон
Клацніть піктограму «Запускач 
діалогових вікон», щоб 
скористатися додатковими 
функціями, доступними для 
групи.

Приховання стрічки
Клацніть стрілку вгору, щоб 
приховати стрічку та залишити 
лише вкладки.

Короткий посібник користувача 
Програма Microsoft Access 2013 дещо вiдрiзняється вiд попереднiх версiй, тому ми створили
цей посiбник, щоб допомогти вам швидше її опанувати.

Запускачі діалогових 
вікон
Якщо поруч із будь-
якою групою команд 
стрічки відображається 
ця піктограма , її 
можна клацнути, щоб 
відкрити діалогове 
вікно з додатковими 
параметрами.



Що є на вкладці «Обліковий 
запис»? 
У програмі Access 2013 послідовно виберіть елементи Файл > Обліковий 
запис, щоб курувати своїми відомостями про користувача, змінити тло або тему, 
переглянути або додати доступні веб-служби, відобразити інформацію про 
продукти Office, а також керувати своїми передплатами на ці продукти.

Де можна знайти параметр 
резервного копіювання? 
Завжди варто створювати резервну копію важливих даних. Щоб зробити 
це у програмі Access 2013, послідовно виберіть елементи Файл > Зберегти 
як. Потім у розділі Зберегти базу даних як > Додатково виберіть пункт 
Створити резервну копію бази даних. 



Пошук найпоширеніших інструментів 
і команд 
За допомогою наведеного нижче списку можна знайти найпоширенiшi команди та 
iнструменти у програмi Access 2013.

Команда або інструмент Вкладка Група

Відкрити, закрити, створити, зберегти, надрукувати, опублікувати базу 
даних, а також керувати нею 

Файл Подання Backstage (виберіть потрібне посилання на панелі ліворуч).

Переглянути об’єкти, вирізати, скопіювати або вставити дані, 
відформатувати текст, додати рядок підсумків або знайти дані

Основне Подання, Буфер обміну, Сортування й фільтр, Записи, 
Форматування тексту.

Додати частини застосунку, таблиці, запити, форми, звіти або макроси Створення Шаблони, Таблиці, Запити, Форми, Звіти, Макроси та код.

Імпортувати файли, надіслати дані або зв’язати із зовнішніми 
джерелами

Зовнішні дані Імпорт і зв’язування, Експорт.

Стиснути та відновити базу даних, працювати з кодом Vіsual Basіc, 
макросами, зв’язками, а також аналізувати дані або перемістити їх до 
списку SharePoіnt

Знаряддя бази 
даних

Знаряддя, Макрос, Зв’язки, Аналіз, Переміщення даних.

Переглядати й використовувати об’єкти в базі даних Область 
переходів

Усі об’єкти Access.

Вирішити проблеми з файлами або додати пароль до бази даних Файл Відомості, Стиснути й відновити, Шифрувати паролем.

Створити веб-застосунок Access Файл Параметри Створити, Настроюваний веб-застосунок або 
онлайнові шаблони.



Що сталося з функцією 
зведених діаграм?
У програмі Access 2013 не можна створювати зведені діаграми або таблиці, але 
їх можна імпортувати із програми Excel або інших застосунків, а потім додати 
за допомогою елемента керування Діаграма.

Тип даних Long Text замінив 
тип даних Memo 
Якщо ви шукаєте тип даних Memo для полів із довшим текстом, спробуйте 
натомість тип даних Long Text.

Що таке веб-застосунок 
Access?
Веб-застосунки Access схожі на веб-бази даних. Їх можна використовувати, щоб 
переглядати дані та надавати до них спільний доступ у хмарі. Веб-застосунки 
Access надають можливості безпечного централізованого зберігання даних 
і керування ними. 

У програмі Access 2013 можна легко створити та змінити макет застосунку. 
Почніть із шаблону або створіть власний настроюваний веб-застосунок.

За допомогою шаблонів зі словом «настільна» в імені можна створити 
клієнтську базу даних. Щоб створити веб-застосунок Access, використовуйте 
будь-який шаблон із піктограмою глобуса.



Робота з користувачами, у яких ще 
немає програми Access 2013 
Ось кiлька моментiв, про якi потрiбно пам’ятати, коли надаєте спiльний 
доступ до файлiв або обмiнюєтеся ними з користувачами, у яких 
iнстальовано попередню версiю програми Access.

У програмі 
Access 2013... Що відбувається? Що робити?

Ви відкриваєте базу 
даних, створену за 
допомогою програми 
Access 2007.

Файли, створені у програмі Access 2007, можна відкрити 
й використовувати у програмі Access 2013. Проте ви не зможете 
переглядати й використовувати такі функції, як зведені таблиці 
та умовне форматування.

Імпортуйте самі таблиці, а потім повторно застосуйте 
форматування у програмі Access 2013.

Ви зберігаєте базу даних 
як файл Access 2007.

Ви зможете відкривати та використовувати цю базу даних. Нічого.

Ви зберігаєте базу даних 
як файл Access 2010.

У програмах Access 2007 і 2010 використовується той самий 
формат файлу. Якщо ви опублікували веб-базу даних Access 2010 
і відкриваєте її у програмі Access 2013, ви зможете лише переглядати 
базу даних, але не змінювати.

Якщо ви опублікували базу даних Access 2010 як веб-базу даних 
і бажаєте згодом змінити її на веб-застосунок Access, імпортуйте 
дані до настроюваного веб-застосунку.



Що є на вкладці «Відомості»?
У будь-якій відкритій базі даних послідовно виберіть елементи Файл > Відомості.

За допомогою команди Стиснути та відновити базу даних можна запобігти 
проблемам із базою даних або вирішити наявні, а також стиснути файли, щоб 
заощадити простір.

Файли, збережені у форматі Access 2007 або новішому, уже зашифровано, 
але для надійнішого захисту можна вказати додатковий пароль. Для цього 
натисніть кнопку Шифрувати паролем.

Якщо вибрати посилання Перегляд і редагування властивостей бази 
даних, відобразиться інформація про об’єкти, редагування та розмір бази 
даних. Якщо перейти на вкладу Документ у вікні, що відкриється, можна 
змінити відомості про назву, автора, компанію та посилання на базу даних.

Чи можу я перетворити свою 
базу даних Access на веб-
застосунок Access?
Незважаючи на те, що веб-застосунки Access також використовуються 
для відстеження даних, настільну базу даних не можна перетворити на 
веб-застосунок Access або навпаки. Проте можна використовувати дані 
з настільної бази даних у веб-застосунку Access.

Послідовно виберіть елементи Створити > Настроюваний веб-застосунок > 
Створити таблицю з наявного джерела даних. 


