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Основний вид діяльності:

Довідка про компанію:

Розробка, просування та впровадження програмного 
забезпечення для автоматизації управління підприємством

Дата заснування............................................................1990 рік
Співробітників...............................................................550
Співробітників у головному офісі (Київ)...................250

Київський центр розробки ПЗ



Регіональна мережа в Україні

Більше 40
ДП, філіалів та дилерів



Корпорація Парус пропонує декілька
ліній програмних продуктів:

Для бюджетних організацій

Для малого та середнього бізнесу

Для великих компаній (корпорацій, холдингів...)



Кількість інсталяцій в Україні

Понад 200 тисяч

Більше 20 тисяч клієнтів



Структури державного управління

Держфінінспекція

Казначейська служба

Міністерство фінансів

Міністерство ОН

Міністерство оборони

Міністерство закордонних справ

Міністерство економрозвитку

Міністерство юстиції

Міністерство аграрної політики 

80% розпорядників бюджетних 

коштів використовують ПЗ 

«ПАРУС»

Міністерство охорони здоров'я

Служба Безпеки України

Секритаріат Президента

Антимонопольний комітет

Управління ГВ Кабміну

Верховний суд

Конституційний суд

Вищий господарський суд

РНБО



Навчальні заклади України
Національний Університет ім. Тараса Шевченко

Військовий Інститут КНУ ім. Тараса Шевченко

Національний університет Києво-Могилянська Академія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Національний транспортний університет

Національний торговельно-економічний Університет

Академія державної податкової служби України

Академія МЗС України

Академія медичних наук України

Академія фінансового управління 

Академія педагогічних наук України

Академія МВС України

Мала Академія Наук

Академія управління при Президентові України



Великі компанії

Укртелеком (включаючи оператор «ТриМоб» і 
всі підрозділи)

Українский державний центр радіочастот

Запорізький титано-магнієвый  комбінат

Укрнафта

Державтотранс

Новгород-Сіверский сирзавод

Procter & Gamble Україна

PriceWaterHouseCoopers

Ніссан Моторс Україна

Mazda Suzuki «Авто-інтернешнл»

Венето

Robert Bosch

Siemens Ukraine



Стогодні ПЗ Парус в навчальному процесі 
використовують більш ніж 650 навчальних 

закладів України









j.parus.ua



В рамках програми викладачі і студенти мають 
можливість пройти навчання і отримати сертифікати

зразка Корпорації «Парус» за обраними програмними 
продуктами

Сертификація



Проведення конкурсів в рамках програми для ВНЗ

Корпорація ПАРУС в рамках програми проводить ряд конкурсів, участь в 
яких дає можливість її учасникам підняти свій рейтинг, а також деяку 
зацікавленість студентам в підвищенні своєї успішності.

Автори кращих методик і куратори кращих студетнських робіт будуть 
нагороджені грошовими грантами!



Онлайн вебінари для викладачів

Проводимо консультації та експрес-
навчання викладачів online;

Розглядаємо актуальні питання;

Допомагаємо в освоєнні ПЗ «Парус»

Ви можете запропонувати свою тему або 

поставити питання і ми обов'язково 

організуємо вебінар!

Усі питання можна надсилати на адресу: 

market@parus.com.ua



«Корпорація Парус – для навчальних закладів України»

Парус-Бюджет 7.40 – це комплексна система 
автоматизації бюджетних організацій



Парус- Підприємство 7.40 дозволяє 
автоматизувати всі облікові і управлінські задачі 

компаній МСБ

«Корпорація Парус – для навчальних закладів України»



«Корпорація Парус – для навчальних закладів України»

Хмарна платформа jПарус



Більш ніж 500 000 нормативно-правових документів України

35000 консультацій провідних спеціалістів з оподаткування 

та бухгалтерському обліку та роз'яснень державних органів

Сбірники типових договорів і бланків бухгалтерської документації

Довідник типових бухгалтерських проводок

Тематичні огляди документів і бізнес словник

Податковий календар бухгалтера  

Стандарти бухгалтерського обліку і національні нормативи аудиту

Нормативно-довідкові таблиці

Курс валют (за період 3 1992р.)

Информаційно-аналитична система по законодавству 
України

Парус Інтернет-Консультант

Тепер БЕЗКОШТОВНО!

consultant.parus.ua
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