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ГузьД.О. 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (Одеса, Україна) 

«1С: Бухгалтерія 8 для України» - універсальна програма масового призначення, мета створення якої - 
автоматизація бухгалтерського і податкового обліку на підприємстві, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) 
звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: 
оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво та інші. «1C: Бухгалтерія 8 для України» 
являє собою сукупність платформи «1C: Підприємство 8» і конфігурації «Бухгалтерія для України». Розглянемо переваги 
використання рішення «1C: Бухгалтерія 8 для України». 

1.  Застосування різних систем оподаткування. В одній програмі можна вести облік організацій з 
різними системами оподаткування. Можна вести облік як організацій, так і індивідуальних підприємців. Підтримуються 
загальна система оподаткування зі сплатою податку на прибуток і спрощена система оподаткування. Для індивідуальних 
підприємців підтримується оподаткування із сплатою податку з доходів фізичних осіб, спрощена система оподаткування і 
патентна система оподаткування. По окремих видах діяльності підтримується сплата єдиного податку на поставлений дохід. 
Для зручності ведення обліку за спрощеною системою оподаткування, а також для зручності обліку індивідуальних 
підприємців, які сплачують податок з доходів фізичних осіб, передбачені спеціальні налаштування інтерфейсу «1C: 
Бухгалтерії 8». У разі зміни податкового режиму достатньо змінити спеціальну настройку - і можна буде вести повноцінний 
облік для організацій, які використовують загальний режим оподаткування. 

2.  Ведення обліку за декількома організаціями. В одній інформаційній базі можна вести облік 
декількох організацій. У цьому випадку списки товарів, контрагентів і статей витрат є загальними для всіх організацій. Це 
виключає дублювання інформації для різних організацій. При роботі немає необхідності перемикатися між кількома 
інформаційними базами для ведення обліку. 

3.  Облік у відокремлених підрозділах. У програмі «1C: Бухгалтерія 8» підтримується  
бухгалтерський і податковий облік у відокремлених підрозділах. Для кожного відокремленого підрозділу можна вказати 
адреси, телефони, прізвища відповідальних осіб підрозділу. Ці дані відображаються в друкованих формах всіх документів, 
виписаних відокремленим підрозділом. 

4.  Кореспонденції рахунків. Кореспонденції рахунків - навігатор по програмі, який можна 
використовувати як при початковому освоєнні програми, так і в щоденній роботі при реєстрації господарських операцій. 
Довідник кореспонденцій допоможе бухгалтеру по кореспонденції рахунків або змісту господарської операції зрозуміти, як 
потрібно відобразити операцію в програмі. 

5.  Податковий облік з податку на прибуток. Податковий облік ведеться одночасно з 
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бухгалтерським обліком. Це спрощує освоєння податкового обліку і дозволяє зіставити  дані бухгалтерського і податкового 
обліку. 

6.  Автоматизація обліку ПДВ. Підтримується автоматичне визначення сум нарахувань і відрахувань по 
придбаних товарах, що реалізуються із застосуванням ставки ГІДИ 0% і без ПДВ. при будівництві господарським 
способом, при виконанні обов’язків податкової о агента та ін. 

7.  Управління рахунками обліку. Рахунки обліку вказуються безпосередньо и документі, при чому автоматично 
підставляються налаштовані значення. Такий підхід дозволю управляти результатом проведення документа і скоригувати 
значення рахунку при необхідності. 

8.  Використання власних субрахунків. Можна розширити план рахунків, додати свої субрахунки і 
використовувати їх у документах. При цьому внесені зміни збережуться і ніс їм оновлення програми. 

9.  Перегляд та редагування проводок. У програмі можна легко проаналізувати сформовані проводки і, при 
необхідності, скорегувати їх. 

Таким чином, рішення «1C: Бухгалтерія 8 для України» надає велику кількість нових  можливостей, 
спеціалістам з ведення бухгалтерського обліку, в порівнянні з «1C: Бухгалтерії щ 7.7». Даний факт зумовлений виходом 
платформи "1C: Підприємство 8", та нових програмних  продуктів, що були розроблені на даній платформі. 


