
інформаційно-правове забезпечення кожного підприємства України

ПРАЙС-ЛИСТ діє до 30 квітня 2019 року

ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA:ZAKON

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ

ДЕСКТОПНІ (ОФФЛАЙН)

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ

WEB-РІШЕННЯ ДЛЯ КОЖНОГО

WEB-РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА

WEB-РІШЕННЯ ДЛЯ ЮРИСТА

WEB-РІШЕННЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Звертаємо увагу! Клієнтам доступна для вибору десктоп-версія або мережева версія інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН для 4, 9 або 15 робочих місць.

інфориаційно-
правова система
ПРАВО УКРАЇНИ

Рішення з повним обсягом головних нормативних документів 
України та законодавчими новаціями. Вільний доступ

інфориаційно-
правова система
ГРАНД
+ сервіс Liga:REPORT

Рішення для великого підприємства та ключових його 
підрозділів: бухгалтерії, юридичного департаменту та 
кадрового відділу, що містить також електронні видання 
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН та ЮРИСТ&ЗАКОН

3 200100

інфориаційно-
правова система
ПРАЙМ
+ сервіс Liga:REPORT

Рішення для підприємства: керівнику, бухгалтеру (Ситуації для 
бухгалтера; Консультації; Судова практика для бухгалтера та 
ін.), кадровику (Ситуації для кадровика; Інструкції та шаблони 
для кадровика) та юристу (Судова практика, Коментовані 
кодекси, Європейське законодавство та ін.)

2 860100

інфориаційно-
правова система
БУХГАЛТЕР ПРОФ
+ сервіс Liga:REPORT

Спеціалізоване рішення для невеликого підприємства:  правова 
інформація для бухгалтера (Форми та бланки, Ситуації для 
бухгалтера, Консультації, Калькулятор індексації зарплати, 
Калькулятор відпусток та ін.) та керівника (Правова картина 
дня, Ситуації для бізнесу та ін.)

800100

інфориаційно-
правова система
ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО

Система для підприємства: Повне законодавство. Коментовані 
кодекси. Судова практика та прецеденти. Ситуації для бізнесу.  
Служба персоналу. Банкрутство. Консультації. Безпека бізнесу.

2 8601940

інфориаційно-
правова система
ЛЗ ЮРИСТ

Спеціалізована система для юриста: Повне законодавство. 
Коментовані кодекси. Судова практика та прецеденти.  
Ситуації для бізнесу. Банкрутство. Юридичні консультації. 

1 3001510

інфориаційно-
правова система
ЛЗ БУХГАЛТЕР

Спеціалізована система для бухгалтера: Законодавство з 
бухобліку та оподаткування. Коментований Податковий кодекс. 
Судова практика для бухгалтера. Форми, бланки. Бухгалтерські 
консультації. Ситуації для бухгалтера.

800970

інфориаційно-
правова система
ЮРИСТ ПРОФ
для юристів та юридичних 
компаній

Рішення для юридичної компанії та юриста: правова інформація 
юристу (Законодавство України, Судова практика, Коментовані 
кодекси, Європейське законодавство, Мистецтво оборони, 
Судові прецеденти та ін.), бухгалтеру та керівнику

1 300100

інфориаційно-
правова система
ЮРИСТ
для юристів та юридичних 
компаній

Спеціалізоване рішення для юриста, адвоката: Термінологічний 
словник, Законопроекти, Ситуації для юриста, Законодавство 
України, Довідники та ін.

800100

інфориаційно-
правова система
ЮРИСТ ЛАЙТ
для приватних юристів та 
виконавців, нотаріусів

Спеціалізоване рішення для приватних юристів та виконавців, 
нотаріусів: загальне законодавство України у повному обсязі, 
судова практика та правові позиції, календар юриста, юридичні 
довідники, термінологічний словник та калькулятори.

360100

Ціна за 1 робоче місце

Стартова ціна* 
(грн)

Абонентське 
обслуговування

(грн/міс.) 1
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ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA:ZAKON

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ
Ціна за 1 робоче місце

Стартова ціна* 
(грн)

Абонентське 
обслуговування

(грн/міс.) 1

Аналітичне видання 
для юриста
1 раз на тиждень 
Укр. та рос. мовами.

Аналітичне видання щодо практики правозастосування 
з нагальних для юристів питань. Вміщує унікальні типи 
налітичних матеріалів щодо огляду тематик професійних 
юридичних форумів, алгоритми дії у практичних ситуаціях, 
зразки документів із рекомендаціями щодо складання та 
застосування

4201

ЮРИСТ&ЗАКОН

Аналітичне видання 
для бухгалтера
1 раз на тиждень 
Укр. та рос. мовами.

Аналітичний модуль (видання) для бухгалтерів та фінансистів 
із глибинним систематизованим аналізом найважливіших 
бухгалтерських тематик з оглядом на практику, досвід 
судового вирішення питань, рекомендації фіскальних та 
контролюючих органів 

3301

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Аналітичне видання про 
міжнародні сиандарти 
фінансової звітності
1 раз на тиждень 
Укр. та рос. мовами.

Аналітичне видання про застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в практиці українських 
підприємств.
Містить бібліотеку офіційних перекладів МСФЗ та аналітичні 
матеріали
експертів. Також висвітлюються питання міжнародного 
оподаткування

4601

Вісник МСФЗ
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ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA:ZAKON

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ
ДЛЯСПЕЦІАЛІСТІВ ТА ПІДПРИЄМСТВА В ЦІЛОМУ

Система аналізу 
судових рішень

Пошуково-аналітична система та інструменти обробки, 
аналізу та класифікації текстів судових рішень.

VERDICTUMТарифи:

VERDICTUM
Господарський

VERDICTUM
Адміністративний

VERDICTUM
Кримінальний

Надає можливість швидко підбирати 
максимально тотожні рішення по одному 
предмету і обставинам справи при роботі 
з найповнішою базою судових рішень

Містить судові рішення в господарських та 
цивільних справах. Ця конфігурація системи
розрахована на адвокатів та юристів, 
які спеціалізуються на господарських та 
цивільних спорах, здійснюють діяльність 
повязану з правовим супроводженням 
бізнесу та суб'єктів господарювання

Містить судові рішення в адміністративних 
справах. Ця конфігурація системи
розрахована на адвокатів та юристів, 
які спеціалізуються на питаннях щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
суб'єктів владних повноважень

Містить судові рішення в кримінальних 
справах. Ця конфігурація системи
розрахована на адвокатів які 
спеціалізуються на діяльності пов'язаній із 
вирішенням питань, щодо осіб затриманих 
працівниками правоохоронними органами; 
підозрюваних у скоєнні злочинів; тих, хто 
вже перебуває під слідством тощо

850

480

440

420

100

100

100

100

VERDICTUM

Ціна за 1 робоче місце

Стартова ціна* 
(грн)

Абонентське 
обслуговування

(грн/міс.) 1
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ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA:ZAKON

СЕРВІСИ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ

Система перевірки 
та моніторингу
бізнес-партнерів

Система надає можливість перевірки та контролю клієнтів на предмет 
надійності, постачальників, підрядників та інших осіб, з якими веде 
справи організація або збирається співпрацювати

ЕкономТарифи:
До 200 карток  контрагентів  
до перегляду на місяць 
До 20 контрагентів на моніторинг одночасно

3001

Преміум

До 600 карток контрагентів  
до перегляду на місяць 
До 100 контрагентів на моніторинг одночасно
Інформація про Фінанси/ЗЕД

8001

Преміум
Плюс

До 900 карток контрагентів  
до перегляду на місяць 
До 150 контрагентів на моніторинг одночасно
Інформація про Фінанси/ЗЕД

1 2001

CONTR AGENT

Ціна за 1 робоче місце

Стартова ціна* 
(грн)

Абонентське 
обслуговування

(грн/міс.) 1

Сервіс онлайн-
контролю змін 
статусу нерухомості

Cервіс моніторингу реєстраційних дій щодо об'єктів нерухомого майна, 
що надає можливість відстежувати будь-які зміни, що відбуваються з 
вашою нерухомістю в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно

Опція 1Тарифи:
Інформування фізичних і юридичних осіб про 
зміну статусу об'єктів у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно

30за 1 об'єкт

Опція 2

Інформування власника про подані 
реєстратору заявки на проведення будь-
яких реєстраційних дій щодо його об'єктів 
нерухомого майна

300за 1 об'єкт

МАЯК Земля
Інформування власника і користувачів 
земельних ділянок на етапі проведення 
реєстраційних дій

24за 1 об'єкт

МАЯК Іпотека

Інформування іпотекодержателя про будь-
які реєстраційні дії щодо обєктів нерухомого 
майна, переданих йому в іпотеку, ще на стадії 
подачі заяви і до прийняття відповідного 
рішення реєстратором

24за 1 об'єкт

SMS МАЯК
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Онлайн-сервіс 
моніторингу 
всіх типів ЗМІ 
та соцмедіа з 
додатковими 
можливостями

Персональний онлайн-сервіс моніторингу всіх типів ЗМІ та соцмедіа з 
додатковими можливостями (медіа-аналіз, тональність, репутація, PR-
метрики, маркетингові дослідження, звіти з візуалізацією даних).
У будь-якому пакеті доступні всі джерела інформації: більше 14 000 
інтернет-ЗМІ, сайтів з відгуками, сайтів з вакансіями, більше 400 
друкованих ЗМІ, телеканалів, радіостанцій; основні соціальні мережі

Передплата на 1-12 місяців

ЛегкийТарифи:

• До 2 тем моніторингу
• Автоматичне визначення тональності 

повідомлень
• Автоматичне виявлення персон, 

брендів, компаній
• Графіки та діаграми для бліц-аналізу 

інформації
• Експорт повідомлень у Word, Excel
• Експорт статичного звіту Excel
• Виявлення дублюючих та схожих 

повідомлень
• E-mail розсилка за розкладом

2 000100

Базовий

• До 10 тем моніторингу
• Усі функції тарифу "Легкий" та:
• Автоматична класифікація 

повідомлень (до 20 тегів)
• Функція масової ручної класифікації 

повідомлень (необмежено)
• Інтерактивна інфографіка ― 

дашборди з динамікою, рейтингами, 
порівняннями, трендами

• Підтримка користувачів: онлайн-чат, 
телефон 24/7

8 000100

Професійний

• До 25 тем моніторингу
• Усі функції пакету "Базовий" та:
• Автоматична класифікація 

повідомлень (до 100 тегів)
• Функція ручної корекції тональності 

повідомлень
• Інтерактивна інфографіка ― дашборди, 

які  
налаштовуються індивідуально під 
замовника 

• Персональний аналітик-консультант 
Виїздне навчання по роботі з 
системою

16 000100

Корпоративний

• Індивідуальне рішення для великих 
компаній

• Усі функції пакету "Професійний" та:
• Необмежена кількість тем та згадувань
• Багаторівненва інтерактивна 

інфографіка
• Розгорнуті медіа-звіти
• Доступ до медіа-архіву за 20 років
• Персональний менеджер проекту
• Можливість налаштування або 

розробки спеціальних унікальних 
компонентів чи модулів до системи під 
замовлення

від
32 000100

ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA:ZAKON

СЕРВІСИ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ
Ціна за 1 робоче місце

Абонентське 
обслуговування** 

(грн/міс.)

Стартова ціна* 
(грн)

Semantrum
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ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA:ZAKON

СЕРВІСИ ТА РІШЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ

ІНТЕРАКТИВНА БУХГАЛТЕРІЯ

Щоденне видання 
з аналітичною 
інформацією 
для  бухгалтерів і 
фінансистів. 
Укр. та рос. 
мовами.

ГАЗЕТА+
для економних

• Щоденна електронна газета та новини
• База нормативних документів ЛІГА:ЗАКОН
• Довідники, бланки та форми ЛІГА:ЗАКОН
• Тематичні спецвипуски
• «Календар бухгалтера»

991

ПРЕМІУМ
для вимогливих

Усі опції тарифу СТАНДАРТ та додатково:
• Сервіс консультацій «ОСОБИСТИЙ 

ЕКСПЕРТ» (1 консультація на місяць)
• Сервіс електронної звітності Liga:REPORT 

(1 ліцензія для юридичної особи або ФОП)
• 1 додатковий доступ до тарифу СТАНДАРТ

3991

СТАНДАРТ
для практичних

Усі опції тарифу ГАЗЕТА+ та додатково:
• Мої документи
• Особистий асистент
• Архів аналітичних матеріалів (статті, 

відповіді на питання, коментарі з 2012 року)
• Вебінари

1991

ПРЕМІУМ+
для гурманів

Усі опції тарифу СТАНДАРТ та додатково:
• Сервіс консультацій «ОСОБИСТИЙ 

ЕКСПЕРТ» (2 консультації на місяць)
• Сервіс електронної звітності Liga:REPORT 

(1 ліцензія для юридичної особи або ФОП)
• Сервіс перевірки та моніторингу бізнес-

партнерів CONTR AGENT (200 карток 
контрагентів, до 20 на моніторинг)

• 2 додаткові доступи до тарифу СТАНДАРТ

7991

Ціна за 1 робоче місце

Стартова ціна*
(грн)

Абонентське 
обслуговування** 

(грн/міс.)

Ціна за 1 код ЄДРПО/ІПН

Абонентське 
обслуговування** 

(грн/міс.)

Повна вартість 
сервісу

(грн за період) 1

Онлайн-сервіс 
формування і 
подання звітності, 
реєстрація ПН, 
АН, ТТН

1 Повна вартість сервісу включає стартову ціну.
2 Smart-тариф − доступ до модулів продукту Liga:REPORT без додаткових бонусів. 

термін дії вид тарифу стартова ціна*
(грн)

ФОП

Вся звітність для фізосіб-
підприємців, підтримка в чаті

337281Повний тариф12 місяців

Юрособи-неплатники ПДВ

• Податкова, статистична, 
звітність до ФСС з ТВП

• тижневик «ІНТЕРАКТИВНА 
БУХГАЛТЕРІЯ»

• телефонна лінія підтримки 

1992145252Повний тариф

1212160252Повний тариф
6 місяців

1452100252smart2

12 місяців

972120252smart2

Юрособи-платники ПДВ

• Податкова, статистична, 
звітність до ФСС з ТВП

• реєстрація ПН/РК
• обмін документами з 

контрагентами
• тижневик «ІНТЕРАКТИВНА 

БУХГАЛТЕРІЯ»
• консультація експерта 

щокварталу
• подарунок «Скринька 

щастя» щокварталу

3996312252Повний тариф

2 532380252Повний тариф
6 місяців

2 112155252smart2

12 місяців

1 704242252smart2

Liga:REPORT



інформаційно-правове забезпечення кожного підприємства України

ПРАЙС-ЛИСТ діє до 30 квітня 2019 року

ІНТЕГРОВАНІ В ПЛАТФОРМУ LIGA:ZAKON

СЕРВІСИ ТА РІШЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ

*«Стартова ціна» - первинна ліцензія на право використання програмного 
продукту.
**Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці.
«Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право 
використання програмного продукту.
Ціни вказано в гривнях без ПДВ. 
Операції з цього прайсу не оподатковуються ПДВ відповідно до 
Податкового кодексу України.

Ціна

Абонентське 
обслуговування** 

(грн/міс.)

Кількість 
консультацій в 

пакеті

Сервіс по наданню 
індивідуальних консультацій 
з питань бухгалтерського 
напрямку від провідних 
експертів компанії ЛІГА:ЗАКОН

Сервіс доступний у 2 пакетах:

«Базовий» - 1 консультація на місяць
«Професійний» - 3 консультація на місяць

1101 консультація

2453 консультації

Після використання пакетних 
консультацій, або для клієнтів, що не є 
абонентами систем ЛІГА:ЗАКОН, сервіс 
доступний на умовах окремої оплати

Окрема оплата
(грн/консультація)

Кількість 
консультацій

від 3001 консультація

ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ

Практикуми та семінари з правової та бізнес тематики для керівників, бухгалтерів, юристів, 
фінансистів, HR-менеджерів, маркетологів. Щорічно проводиться більше 150 заходів, в 
яких бере участь понад 5000 представників бізнесу. Графік практикумів та вартість участі 
на сайті practic.ligazakon.ua

від 1 400

АКАДЕМІЯ ЛІГА:ЗАКОН

Абонентам ЛІГА:ЗАКОН надаються 
додаткові знижки на рішення та сервіси.
За додатковою інформацією звертайтесь 
до Вашого дилера.


