
 

 

Бухгалтерія 8 для України - автоматизація 
бухгалтерського і податкового обліку  
Бухгалтерія 8 - найвигідніший і найпростіший варіант автоматизації роботи бухгалтера 
на підприємстві. Функціонал програми надає наступні переваги: 

- консолідує первинні документи; 
- спрощує ведення бухгалтерії; 
- оптимізує податковий облік; 
- гарантує коректність бухгалтерського супроводу і відсутність штрафів; 
- дозволяє підготувати розгорнуті якісні звіти для керівника; 
- забезпечує своєчасну подачу звітності до державних органів; 

 
Best Project пропонує замовити програму, яка передбачає різні системи оподаткування. 
Також можливо звести всі види комерційної діяльності: як роздрібна, оптова чи 
комісійна торгівля, надання послуг та інше. Програму швидко освоїть навіть бухгалтер-
початківець. 

Система має ключові можливості: 
 
● податок на додану вартість і податок на прибуток адмініструється відповідно до 

норм законодавства України; 
● податкова декларація формується автоматично; 
● доступні розгорнуті звіти для бухгалтера та керівника підприємства; 
● доступні різні варіанти оцінювання послуг і товарів, що були реалізовані; 
● кадри та заробітна плати - під контролем; 
● курсова різниця розраховується при валютних операціях; 
● інвентаризація, амортизація, списання; 
● програма звіряється з даними по складу постійно; 
● облік торгових операцій - поставок, продажів тощо; 
● комісійна винагорода розраховується за два кліки; 
● облік коштів у будь-якій формі; 
● калькуляція собівартості та облік витрат з можливістю розподілення витрат по 

групам. 
 

Що ще вміє Бухгалтерія 8 для України? 
 

Всі налаштування відповідають чинному українському законодавству. Податковий 
облік виконується синхронно з бухгалтерським, інформація постійно оновлюється. 
 
Податок на прибуток 



 

Згідно податкового кодексу України формується декларація на прибуток. Розрахунок 
розділяється по видам діяльності підприємства, доходи та витрати відображаються 
окремо. 
 
Оподаткування для всіх систем 
В одному ПЗ зручно вести підприємства з різними системами оподаткування (податок 
на прибуток, ЄП юридичних та фізичних осіб з ПДВ чи без нього). 
 
Заробітна плата та кадри 
Програма дозволяє внести основних співробітників і осіб, що працюють за 
сумісництвом. Функція може бути відключена при необхідності. Основні форми 
спрощують роботу по кадрам щодо нарахування окладів, премій, розрахунок податків і 
внесків і формування необхідних звітів. Також враховано працевлаштування інвалідів, 
пенсіонерів, і осіб-нерезидентів. 
 
Бухгалтерська звітність і аналіз 
Пакет стандартних звітів для бухгалтерії включає аналіз та обороти між субконто і 
проводки, оборотно-сальдову та шахову відомість, обороти по рахунках. 

 
Основні засоби 
Цей модуль спрощує і автоматизує базові операції з надходження коштів, прийняття, 
амортизацію, модернізацію, інвентаризацію та списання. Бухгалтер може нараховувати 
амортизацію за конкретний період. Можливе створення графіку нарахувань, якщо існує 
сезонна амортизація. Автоматична амортизація спрощує передачу в експлуатацію та 
списання малоцінних активів. 

 
Витрати 
Якщо необхідно, витрати розподіляються за групами послуг.  
 
Склади 
Відповідний вид обліку може бути обраний в залежності від діяльності підприємства. 
Під час кількісного обліку оцінювання не прив’язане до конкретного складу. Складський 
облік легко відключається у разі відсутності такої потреби. Інвентаризаційні дані, які 
вводяться у ПЗ Бухгалтерія 8 для України, постійно синхронізуються з 
бухгалтерськими. Користувач може списати нестачі, або виявити надлишки. 

 
Товари і матеріали 
ПЗ Бухгалтерія 8 для України дозволяє бухгалтеру оцінювати реалізацію товарів за 
середньою собівартістю, по FIFO (первинна реалізація партії), по середньому відсотку 
націнки. 

 
Торгівля 
Облік надходження і реалізації товарів і послуг відбувається з автоматичним 
відображенням товарів, які було повернуто покупцем постачальнику. Підприємства 
роздрібної торгівлі можуть відображати продаж після інвентаризації та роздрібної 
інвентаризації. Використання кількох типів цін (закупівельні, оптові та роздрібні) 
спрощує нагляд за реалізацією і надходженням товарів. 

 
 

Торгівля на комісійній основі 



 

Контроль за комісійною торгівлею повністю автоматизовано. Товари можуть 
прийматися на комісію або під реалізацію. Комісіонер може розрахуватись, і 
автоматично формується звіт для утримання комісії. Також формується звіт для 
комітента. 

 
Тара 
Облік тари, особливість взаєморозрахунків з покупцем і постачальником також 
втілений у програмі. 
 
Кошти 
Розрахунки з клієнтами, контрагентами, підзвітними особами, покупка або обмін 
іноземної валюти, внесення готівки на банківський рахунок, і отримання її за чеком - 
автоматизовано.  
 
Покупці та постачальники 
Розрахунків з контрагентами можна вести у національній або іноземній валюті, 
автоматично для кожної проводки рахується курсова різниця. При цьому для кожного 
контракту можна обрати свій спосіб оплати. Договори та розрахункові документи також 
зберігаються.  
 

Бухгалтерський супровід декількох підприємств 
Бухгалтер, який працює паралельно з кількома фірмами, може оптимізувати свою 
діяльність і одночасно вести бухгалтерський і податковий облік. Господарські операції 
кожної організації ведуться в ізольованій базі. Також в програмі реалізовано технічну 
можливість супроводу декількох організацій в єдиній базі (також це зручно при веденні 
бухгалтерії для ФОПів). Якщо компанії мають пов’язану господарську діяльність, 
лінійки товарів, спільних партнерів, та контрагентів, можна використовувати спільні 
масиви даних, а обов'язкову звітність до податкової формувати окремо. 
 
Експрес-перевірка  
Користувач може в будь-який момент отримати детальний звіт, облікову політику, стан 
бухгалтерського обліку, дані про ПДВ, фінансові результати, виробничі операції тощо. 

Версії програми 
 
Пропонуємо дві версії програмного забезпечення - “Бухгалтерія для України 8” і 
“Бухгалтерія для України. Базова версія”. 
 
У порівнянні з базовою версією повна має розширені функції 
 

● Можливість обслуговування кількох підприємств в єдиному середовищі даних; 
● Можливості підключення додаткових ліцензій (базова версія підтримує 

одночасний доступ одного користувача) 
● Можливості додавання змін (“зняття з замку”) 
● Можливе повторне перевстановлення програми необмежену кількість разів. 

 



 

Переходьте на Бухгалтерія 8 для України і забудьте про складний 
облік. 
 
Замовляйте Бухгалтерія 8 для України та отримуйте високоякісний сервіс за помірною 
ціною. Ліцензія Бухгалтерія 8 для включає весь необхідний для підприємства 
функціонал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


