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У нашому стрімкому столітті рушійною силою є впровадження інформаційних 

технологій, який не обійшов стороною і бухгалтерію, що не дивно, адже бухгалтерський облік - 

один їх найбільш трудомістких процесів, який охопити, що називається «вручну», - складно, а 

часом і неможливо. Наявність же трудомісткого процесу, причому організованого за певними 

правилами і стандартам, заявило про необхідність перетворення цього процесу в 

автоматизований. Але в той же час виникла проблема вибору. 

Якщо говорити про рейтинг бухгалтерського програмного забезпечення, то складно 

винести однозначне і об'єктивну думку. Незважаючи на деяку популярність у одних 

користувачів, той же продукт може піддаватися критиці інших користувачів, мати безліч 

недоробок і недоліків. 

Розглянемо деякі програмні продукти. При цьому відзначимо, що процес автоматизації 

бухгалтерського обліку спричинив за собою автоматизацію і інших етапів виробничого 

процесу, що згодом призвело до об'єднання і створення програмних продуктів, які повністю від 

початку до кінця автоматизують весь цикл роботи підприємства. Ми ж докладніше зупинимося 

саме на бухгалтерських програмах. 

1С Бухгалтерія - це універсальна програма, яка дозволяє вести усі типи 

бухгалтерського обліку. Історія її розвитку тривала і спочатку це була окрема програма, що 

дозволяє будувати бухгалтерський баланс. На даний момент вона переросла в 1С 

Підприємство і стала комплексом програм бухгалтерського обліку.  

Парус-Бухгалтерія - простий, але повнофункціональний програмний продукт, який 

дозволяє автоматизувати бухгалтерський і податковий облік в організаціях малого і середнього 

бізнесу. 

БЕСТ-Бухгалтерія –дозволяє  вести повний бухгалтерський супровід юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців, а також займатися відновленням бухгалтерського обліку. 

Галактика- система ERP, складова частина комплексу бізнес-рішень корпорації 

Галактика. Система адресована середнім і великим підприємствам і володіє широкою 

функціональністю  для інформаційної підтримки задач стратегічного планування та 

оперативного управління. 

Бухгалтерська програма Анжеліка-Бухгалтер є ядром комплексу Анжеліка Плюс і 

може функціонувати як в автономному режимі, так і в зв′язці з іншими програмами комплексу.  

Так як кожне підприємство унікальне, для деяких організацій програма для бухгалтерії 

може бути ідеальним варіантом, що повністю задовольняє їх вимоги, а для інших зовсім не 

підходити, оскільки не здатна в повній мірі вирішити поставлені перед нею завдання.  

 

  


