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Стрімкий розвиток фінансово-господарської діяльності окре-
мого суб’єкта господарювання — підприємства багато в чому за-
лежить від зовнішніх факторів, до яких необхідно віднести вітчиз-
няне законодавство. Зміни в чинному законодавстві України
відбуваються дуже бурхливо, тому перед підприємствами вини-
кає питання: «Як враховувати в своїй діяльності «свіжі» зміні в
законодавстві?». В іншому випадку, якщо підприємство буде цим
нехтувати, то перед ним постає проблема сплати штрафів та/або
втрачання економічних вигод від здійснених господарських опе-
рацій. У зв’язку з цим виникає потреба в забезпеченні діяльності
підприємства необхідними інформаційно-правовими системами
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(надалі — ІПС). Однією з таких поширених ІПС є інформаційно-
правове забезпечення (надалі — ІПЗ) ЛІГА:ЗАКОН Головний
бухгалтер (надалі — ЛІГА). На прикладі цього програмного за-
безпечення і вважаємо за доцільне розглянути облік витрат на
придбання ІПС та подальший облік витрат на її утримання у
складі непрямих витрат (адміністративних витрат) вітчизняних
підприємств.

Останні дослідження щодо обліку ІПС були проведені у пра-
цях деяких вітчизняних учених-науковців, таких як О. Бондарен-
ко, О. Буркун, В. Диба, С. Каменський, В. Овчаров, О. Савченко,
І. Чалий. У той же час у теорії та на практиці немає єдиної думки
щодо обліку придбання ІПС.

Тому метою дослідження є спроба з’ясувати та уточнити тео-
рію та практику організації обліку придбання ІПС та витрат на їх
подальше використання у складі непрямих витрат підприємства в
системі бухгалтерського обліку.

З’ясуємо сутність поняття «системи ІПЗ». Відповідно п.п.1.1
п.1 Ліцензійної угоди про використання систем ІПЗ ЛІГА (що є
додатком до Договору про використання систем ІПЗ ЛІГА) сис-
теми ІПЗ ЛІГА являють собою програмні комплекси та є інфор-
маційними базами даних, примірники яких поставляються на
комп’ютерних носіях. Згідно ст. 1 Закону України «Про авторсь-
ке право і суміжні права» база даних (компіляція даних) — сукуп-
ність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у
довільній формі, в тому числі — електронній, підбір і розташу-
вання складових частин якої та її упорядкування є результатом
творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і
можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи
на основі електронних засобів (комп’ютера) чи інших засобів [1].

Статтею 420 Цивільного кодексу України визначено, що до
об’єктів права інтелектуальної власності належать: літературні та
художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази
даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми)
організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні мо-
делі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних
мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи
тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки
(знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, комерційні
таємниці [2]. Авторське право на ІПЗ ЛІГА у користувача, який
придбавав ІПЗ ЛІГА випливає із п.п.2.1 п.2 Ліцензійної Угоди, а
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саме користувач, що придбав ІПЗ ЛІГА, має характер не виключ-
ного авторського майнового права, тобто впродовж всього термі-
ну дії ліцензії користувач має право самостійного використання
ІПЗ ЛІГА будь-яким способом, а також має право дозволяти чи
забороняти іншим особам використання ІПЗ ЛІГА будь-якими
особами. Отже, право власності на ІПЗ ЛІГА реалізується через
не виключне авторське майнове право, а звідси, випливає, що си-
стема ІПЗ ЛІГА має обліковуватися як матеріальний актив.

В економічній літературі пропонується кілька варіантів щодо
обліку витрат на придбання ІПЗ. Так, зокрема, І. Чалий у своїй
статті «Як обліковувати систему ЛІГА:ЗАКОН (Бухгалтерські
спекуляції)» [3] наводить три підходи щодо обліку ІПЗ ЛІГА, а
саме «юридичний», «економічний» та «технократичний». Нами
було детально проаналізовано ці підходи і узагальнено в табл. 1.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДХОДІВ ЩОДО ОБЛІКУ ВИТРАТ
НА ПРИДБАННЯ ІПЗ ЛІГА У ФІНАНСОВОМУ ОБЛІКУ

Характеристика підходів щодо обліку витрат на придбання ІПЗ

Витрати на придбання ІПЗ ЛІГА
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1 «Юридич-
ний» підхід + — — —

Бюджетні
установи,
організації,
підприємства

[4—6]

«Економіч-
ний» підхід
(варіант 1)

— + — — Необов’яз-
ково всі інші [7—9]

2
«Економіч-
ний» підхід
(варіант 2)

— — + — Необов’яз-
ково всі інші [8]

3
«Технокра-
тичний»
підхід

— — — + Необов’яз-
ково всі інші [10]
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Наведені підходи свідчать про багатоваріантність обліку ви-
трат на придбання ІПЗ ЛІГА. При «юридичному» підході витрати
на придбання ІПЗ ЛІГА визнаються витратами звітного періоду.
У договорі, підписаному між Абонентом і Виконавцем (ТОВ
«ЛІГА ЗАКОН»), про передачу прав власності на систему не
йдеться. Проте потрібно зазначити, що серед більшості бухгалте-
рів існує думка про те, що відображувати в балансі можна лише
ті ресурси, право власності на яких належить підприємству. Як-
що ж, як базовий орієнтир розглядати юридичну природу взає-
мин між Виконавцем і Абонентом, то слід було б зробити висно-
вок, що витрати на отримання права використання ІПЗ ЛІГА не
можуть бути капіталізовані і, значить, мають бути віднесені на
витрати того звітного періоду, в якому були понесені. Таку ж по-
зицію про право власності (право на володіння, користування та
розпорядження) у фінансовому обліку підтримує Державне Каз-
начейство України в своїх листах [4—6], а саме «... на облік у
складі нематеріальних активів беруться придбані права на воло-
діння, користування та розпорядження об’єктом нематеріальних
активів, після відчуження їх (прав) від колишніх власників та ви-
значення його вартості. При відсутності права власності витрати
на придбання визнаються витратами того звітного періоду, про-
тягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у
майбутньому нематеріальним активом» [5].

«Економічний» підхід (варіант 1) передбачає відображення
витрат на придбання ІПЗ ЛІГА у складі нематеріальних активів
підприємства, оскільки, про що зазначалось вище, ІПЗ ЛІГА є
об’єктом невиключного авторського права. Після введення в екс-
плуатацію ІПЗ ЛІГА як об’єкта нематеріальних активів відповід-
но до п.29 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» нарахування амор-
тизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому
нематеріальний актив уведено в господарський оборот [7]. Щомі-
сячну суму нарахованої амортизації ІПЗ ЛІГА у фінансовому об-
ліку відносять на збільшення суми непрямих витрат підприємст-
ва, а саме нарахування витрат відображають за дебетом рахунка
92 «Адміністративні витрати» з відповідною аналітикою та кре-
дитом рахунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» суб-
рахунок 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів».

У разі застосування «економічного» підходу (варіант 2) капі-
талізація витрат на придбання ІПЗ ЛІГА відображується у фінан-
совому обліку як витрати майбутніх періодів. В основі цього під-
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ходу лежить постулат згідно ст. 4 Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні», що для визна-
чення фінансового результату звітного періоду необхідно порів-
няти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для
отримання цих доходів [8]. При цьому доходи і витрати відобра-
жаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в мо-
мент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати
грошових коштів. Оскільки ІПЗ ЛІГА приносить економічні ви-
годи не лише в тому періоді, коли ІПЗ ЛІГА було отримано, то і
списання таких витрат може бути поступовим.

«Технократичний» підхід передбачає капіталізацію витрат на
придбання ІПЗ ЛІГА у складі основних засобів, оскільки
комп’ютерна програма придбавається на матеріальному носії.
Важко погодитися з такою позицією, бо вона ототожнює вартість
програми з вартістю носія. Збільшення вартості основного засо-
бу, наприклад комп’ютера, на вартість програми є виправданим,
якщо програма збільшила техніко-економічний потенціал самого
комп’ютера. Проте для ІПЗ ЛІГА така аргументація виглядає не-
переконливо.

Відповідно до абз. 8 п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»:
«нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має мате-
ріальної форми та може бути ідентифікований» [7]. В п. 12 Мето-
дичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних
активів уточнюється, що до даного виду активів відносяться
активи незалежно від строку їх корисного використання [11].

Також МФУ у своєму листі № 31-34000-20-10/18896 від
13.07.2009 р. на запит щодо відображення в бухгалтерському об-
ліку вартості придбаних ліцензій і комп’ютерних програм пові-
домляє, що відповідно до абз. восьмого пункту 5 П(С)БО 8 «Не-
матеріальні активи», такі активи (за умови відповідності критері-
ям визнання активів) відображаються у складі інших нематеріа-
льних активів [12].

Відповідно до п.27 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»: «Метод
амортизації нематеріального активу обирається підприємством
самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних
вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація
нараховується із застосуванням прямолінійного методу» [7].

Отже, при детальному вивченні вищенаведених підходів, що-
до відображення в фінансовому обліку придбання ІПС, на при-
кладі ІПЗ ЛІГА, нами було зроблено висновки, що з теоретичної
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та практичної точки зору, найдоцільнішим буде використання
«економічного» підходу (варіант 1). Цей підхід передбачає відо-
браження придбання ІПЗ ЛІГА у складі нематеріальних активів
підприємства з послідуючим нарахуванням амортизації, сума
якої буде збільшувати непрямі витрати підприємства в наступно-
му місяці після введення в експлуатацію нематеріального активу.

Кореспонденцію рахунків з обліку придбання ІПЗ ЛІГА у
складі нематеріальних активів та витрат на її абонентське обслу-
говування подано в табл. 2.

Таблиця 2
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ ІПЗ ЛІГА

У СКЛАДІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ВИТРАТ НА АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ

Кореспонденція
рахунків№

з/п Зміст господарської операції
Дт Кт С

ум
а,

 г
рн

1

Переказано з поточного рахунку попередню
оплату за ІПЗ ЛІГА (30,00 грн) на 4 робочих
місць (мережева версія) та абонентське обслу-
говування на три місяці (900,00 грн) згідно
р.ф.№233 від 02 березня поточного року

371 311 930,00

2
Відображено податковий кредит з ПДВ згідно
податкової накладної №159 від 02 березня по-
точного року

641 644 155,00

3
Оприбутковано ІПЗ ЛІГА в складі капіталь-
них інвестицій (отримана видаткова накладна
№145 від 03 березня поточного року)

154 631 25,00

4 Введено в експлуатацію ІПЗ ЛІГА у складі
інших нематеріальних активів 127 154 25,00

5 Віднесено на витрати звітного періоду вартість
абонентського обслуговування за березень 9211 631 250,00

6
Віднесено на витрати майбутніх періодів вар-
тість абонентського обслуговування за кві-
тень та травень поточного року

39 631 500,00

7 Зараховано податковий кредит з ПДВ 644 631 155,00

8 Проведено взаємозалік заборгованостей 631 371 930,00
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Закінчення табл. 2

Кореспонденція
рахунків№

з/п Зміст господарської операції
Дт Кт С

ум
а,

 г
рн

9
Віднесено на витрати звітного періоду вар-
тість абонентського обслуговування за кві-
тень поточного року

92.11 39 250,00

10
Нараховано амортизацію іншого нематеріаль-
ного активу ІПЗ ЛІГА за квітень поточного
року (строк корисного використання 25 місяців)

92.11 133 1,00

11
Віднесено на витрати звітного періоду вар-
тість абонентського обслуговування за тра-
вень поточного року 

92.11 39 250,00

12
Нараховано амортизацію іншого нематеріаль-
ного активу ІПЗ ЛІГА за травень поточного ро-
ку (строк корисного використання 25 місяців)

92.11 133 1,00

Важливе практичне значення для бухгалтерів є порядок відо-
браження витрат на придбання ІПЗ ЛІГА в податковому обліку.
Нами було проаналізовано законодавство України, листи Держав-
ної податкової адміністрації України (далі — ДПАУ), консульта-
ції працівників ДПАУ щодо відображення в податковому обліку
витрат на придбання ІПЗ і з’ясовано таке.

Відповідно до п. 1.2 ст. 1 Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств»: «Нематеріальний актив — об’єкти інте-
лектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші
аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним
законодавством, об’єктом права власності платника податку» [13].

ІПЗ ЛІГА є об’єктом не виключного авторського права і тому
витрати, пов’язані з придбанням ІПЗ ЛІГА, обліковуються у по-
датковому обліку у складі нематеріальних активів підприємства.

Таким чином, у податковому обліку, витрати на придбання
ІПС (в нашому варіанті — ІПЗ ЛІГА) незалежно від вартості ви-
знаються нематеріальним активом та амортизується відповідно
до п.п. 8.3.9 п. 8.3 ст. 8 Закону України «Про оподаткування при-
бутку підприємств», а саме для амортизації нематеріальних акти-
вів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид
нематеріального активу амортизується рівними частками виходя-
чи з його первісної вартості з урахуванням індексації згідно з під-
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пунктом 8.3.3 цієї статті протягом строку, який визначається плат-
ником податку самостійно виходячи із строку корисного викорис-
тання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника
податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації [13].

В податковому обліку витрати на абонентське обслуговування
ІПЗ ЛІГА на підставі п. п. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств» можна віднести до складу
валових витрат підприємства у разі, якщо такі витрати пов’язані з
власною господарською діяльністю платника податку та підтвер-
джені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими до-
кументами (акт здачі-прийому робіт, акт про надання послуг то-
що). Таку ж думку стосовно відображення витрат на абонентське
обслуговування ІПЗ ЛІГА у складі валових витрат підприємства
висловлюють працівники ДПАУ О. Задорожній та В. Завгородній
у своїй консультації «Чи можна оплату за використання бухгал-
терією інформаційної системи «Ліга» віднести до валових витрат
підприємства?» [14, с. 85].

Отже, проведене нами дослідження показало, що ІПС, зокрема
ІПЗ ЛІГА, в бухгалтерському та податковому обліку відносяться
до складу нематеріальних активів підприємства як об’єкт неви-
ключного авторського права та амортизуються прямолінійним
методом. Витрати на абонентське обслуговування ІПЗ ЛІГА в
бухгалтерському обліку відносяться до складу непрямих витрат
підприємства, а саме адміністративних витрат, та відображують-
ся на рахунку 92 «Адміністративні витрати» з відповідною аналі-
тикою, наприклад 92.11 «Інформаційно-правове забезпечення».
У податковому обліку витрати на щомісячне абонентське обслу-
говування включаються до складу валових витрат підприємства.
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ІНВЕСТИЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ОБЛІКУ

Рассматриваются разносторонние подходы к определению инве-
стиций. Обоснованы отличия источников финансирования инвести-
ций и источников финансирования инвестиционных ресурсов.

The different approaches of investment definitions are researched. The
distinctions of souring for Investments financing and Investment resources
financing are proved.

Розглядаються різнобічні підходи до визначення інвестицій. Обгрун-
товано відмінності джерел фінансування інвестицій та джерел фі-
нансування інвестиційних ресурсів.
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