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А 
Аваль — вексельне гарантування, за яким аваліст (особа, що його здійснює) бере на 

себе відповідальність перед кредитором за виконання зобов'язань векселедавцем щодо 

оплати цього векселя. 

Авізо — доручення на зарахування або списання коштів за рахунками в банку. 

Розрізняють авізо кредитові (гроші зараховуються) і дебітові (гроші списуються). 

Акредитив — доручення банку про виплату певної суми коштів фізичній або 

юридичній особі при виконанні зазначених в акредитивному листі умов. 

Акциз — вид непрямого податку на товари й послуги, включеного в ціну і 

сплачуваного за рахунок покупців. Акцизи були поширені уже в XIX столітті. Розвиток 

акцизного оподаткування привів до появи універсального акцизу у формі податку з 

обороту, податку з продажу (купівель), податку на додану вартість. Розрізняють 

індивідуальні акцизи (за окремими вилами і групами товарів) і універсальні (наприклад, 

податок на додану вартість). 

Акцизний податок є специфічним податком, що сплачується за індивідуальними 

ставками з вироблених, ввезених в Україну та реалізованих підакцизних товарів. Перелік 

підакцизних товарів і ставки акцизного податку встановлюються Верховною Радою 

України (тютюн, алкоголь, пальне і мастильні матеріали, скраплений газ, тощо). 

Платниками акцизного податку є особи, що реалізують конфісковані та безхазяйні 

товари; особи що реалізують на митній території України товари, ввезені на Україну зі 

звільненням від оподаткування до закінчення терміну такого звільнення; особи, що 

відповідають за дотримання митних режимів (ліцензійні митні склади, тощо) при 

порушенні таких митних режимів; особи, відповідальні за виконання умов цільового 

використання товарів, які оподатковуються акцизним податком за ставкою 0%або 

звільнених від оподаткування акцизним податком, та допустили порушення вимог їх 

цільового використання; національні виробники підакцизних товарів та суб'єкти, що 

імпортують чи реалізують ці товари. 

Акції підприємства — акції, що розповсюджуються серед інших підприємств та 

організацій, кооперативів, банків, добровільних товариств. 

Акціонерне товариство — товариство, котре є юридичною особою, капітал якого 

складається із внесків пайовиків — акціонерів і засновників. Форма організації 

виробництва на основі залучення грошових засобів шляхом продажу акцій. Існують 

закриті й відкриті акціонерні товариства. 

Акціонерне товариство відкритого типу — капітал товариства формується за 

рахунок відкритого продажу акцій. 

Акціонерне товариство закритого типу — акції розповсюджуються лише серед його 

засновників і не можуть бути продані стороннім особам без згоди інших акціонерів. 

Акціонерний капітал — основний капітал акціонерного товариства, розмір якого 

визначається його статутом. Формується за рахунок запозичених коштів та емісії 

(випуску) акцій. 

Акція — цінний папір, що випускається акціонерним товариством і дає право його 
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власникові, члену акціонерного товариства, брати участь у його управлінні й одержувати 

частку прибутку у вигляді дивіденду. Грошова сума, зазначена на акції, — номінальна 

вартість акції, ціна, за якою акція продається, — курс акцій. Розрізняють акції прості, 

привілейовані, іменні, на пред'явника, трудового колективу підприємств та інші. 

Акція іменна — акція, на якій вказується її власник. Розповсюджується за допомогою 

відкритої підписки. Може бути простою та привілейованою. 

Акція на пред’явника — акція, що засвідчує ім'я свого власника. Може бути простою 

або привілейованою. 

Акція привілейована — акція, дивіденди якої фіксуються у вигляді твердого 

процента. Виплата дивідендів здійснюється у розмірі, зазначеному в акції, незалежно віл 

обсягу одержаного товариством прибутку. Якщо прибуток відповідного року є 

недостатнім, виплата дивідендів здійснюється з резервного фонду. Ця акція не дає права 

голосу, її власник не має права братії участь в управлінні акціонерним товариством. 

Акція проста — акція з нефіксованим дивідендом, розмір якого визначається на 

загальних зборах акціонерів після сплати фіксованого процента власникам 

привілейованих акцій. 

Акція трудового колективу підприємства — акція, власником якої можуть бути 

робітники певного підприємства. 

Амортизаційний фонд — грошові ресурси, що формуються за рахунок 

амортизаційних відрахувань і призначені для відтворення основних фондів. Величину 

амортизаційного фонду обчислюють множенням балансової вартості основних фондів на 

норму амортизації. 

Амортизація — поступове перенесення вартості основних фондів на продукцію або 

послуги, що виробляються з їхньою допомогою; цільове накопичення коштів та їхнє 

подальше використання для відновлення зношених основних фондів. 

Аудиторський контроль — перевірка офіційної бухгалтерської звітності, обліку, 

первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності 

суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його 

повноти її відповідності чинному законодавству. Аудит здійснюється незалежними 

особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, як правило, з ініціативи суб'єктів 

господарювання, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий 

аудит). Обов'язковій аудиторській перевірці підлягають банки, страхові організації, біржі, 

позабюджетні та благодійні фонди, акціонерні товариства відкритого типу, підприємства 

з участю іноземного капіталу, а також будь-які підприємства й організації за дорученням 

контрольних державних органів і прокуратури. Аудиторська фірма може надавати 

консультативні послуги зі складання бухгалтерської звітності, податкових розрахунків, 

ведення обліку, фінансової експертизи проектів тощо. Послуги аудиторської фірми 

платні. Витрати на проведення аудиту долучаються до собівартості товарів (робіт, 

послуг). 

Б 
Баланс — основним комплексний документ бухгалтерського обліку, що характеризує 

в грошовій формі склад і вартість основного й оборотного капіталу підприємства (актив) 

та джерело їх покриття (пасив). Баланс, як правило, розробляється у формі таблиці, ліва й 

права частини якої однакові за числовим значенням. Звідси й бере назву "баланс", тобто 

рівновага. 

Балансовий прибуток — загальна сума прибутку підприємства від здійснення усіх 
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видів діяльності упродовж звітного періоду, отримана як на території України, так і за її 

межами, яка відображена в балансі підприємства та включає прибуток від реалізації 

продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, 

інших видів ресурсів і матеріальних цінностей, а також, прибуток від орендних 

(лізингових) операцій, роялті та позареалізаційних операцій. 

Банківський кредит — основна форма кредиту, за якої банк надає клієнтові у 

тимчасове користування частину власного або залученого капіталу на умовах повернення 

зі сплатою банківського процента. 

Банкрутство — поняття, що означає розорення, відмову підприємства платити за 

своїми борговими зобов'язаннями через відсутність коштів. Як правило, призводить до 

закриття або примусової ліквідації підприємства, розпродажу майна для погашення всіх 

боргів. 

Безготівковий обіг — рух вартості без участі грошей готівкою. Здійснюється за 

допомогою перерахунків у кредитних установах або зарахуванням взаємних вимог. 

Бізнес-план — програма діяльності підприємства, план конкретних заходів для 

досягнення конкретної мети його діяльності, спрямованої на отримання максимального 

прибутку шляхом виконання підприємницького проекту. Розробляється на основі 

маркетингових досліджень. 

Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом 

бюджетного періоду. 

Бюджети місцевого самоврядування — бюджети територіальних громад сіл, селиш, 

міст та їх об'єднань. 

Бюджетна класифікація — єдине систематизоване групування доходів, видатків (у 

тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за 

ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та 

іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів. 

Бюджетна програма — систематизований перелік заходів, спрямованих на 

досягнення єдиної мети й завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник 

бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій. 

Бюджетна система України — сукупність державного бюджету й місцевих 

бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та 

адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права. 

Бюджетна установа — орган, установа чи організація, визначена Конституцією 

України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого 

самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету 

чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими. 

Бюджетне асигнування — повноваження, надане розпоряднику бюджетних 

коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та 

здійснення платежів із конкретною метою в процесі виконання бюджету. 

Бюджетне зобов’язання — будь-яке здійснене відповідно до бюджетного 

асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, надання 

послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно 

з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому. 
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Бюджетне призначення — повноваження, надане головному розпоряднику 

бюджетних коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України або 

рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні й часові обмеження та дозволяє 

надавати бюджетні асигнування. 

Бюджетне фінансування — надання юридичним особам із державного бюджету 

фінансових ресурсів у вигляді безповоротних безоплатних коштів та інвестицій на 

розвиток економіки, соціально-культурні заходи, оборону та інші громадські потреби. 

Має чіткий цільовий характер, перебуває під фінансовим контролем держави. 

Бюджетний запит — документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що 

містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, 

необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період. 

Бюджетний процес — регламентована нормами права діяльність, пов'язана із 

складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх 

виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему 

України. 

Бюджетний розпис — документ, в якому встановлюється розподіл доходів і 

фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних 

коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації. 

В 
Валовий прибуток — частина валового доходу підприємства, що залишається у нього 

після вирахування всіх обов'язкових витрат. 

Валютна система — форма організації грошово-кредитних відносин, що складається 

на ґрунті інтернаціоналізації господарського життя та розвитку світового ринку і 

закріплена в міжнародних угодах та державно-правових нормах. Розрізняють світову, 

міжнародну (регіональну) та національні В.С. Етапи розвитку В.С.: І — 1867 р. Паризька 

конференція — золото визнане єдиним мірилом світових грошей. II — 1922 р. Генуезька 

конференція — національні кредитні гроші почали використовувати як міжнародні 

платіжно-резервні засоби. III — 1944 р. Бреттон- Вудська конференція — впроваджено 

золото-девізний стандарт та доларовий стандарт. IV — 1976 — 1978 рр. Ямайська 

конференція — юридичне завершена демонетизація золота. Замість золото-девізного 

стандарту офіційно впроваджено стандарт СДР. 

Вексель — вид цінного паперу, письмове боргове зобов'язання визначеної форми, яке 

наділяє його власника (векселеутримувача) безумовним правом вимагати з боржника 

(векселедавця) сплатити у певний термін зазначену суму грошей. Вирізняють простий і 

переказний (тратта) векселі. Простий вексель виписує боржник, а переказний 

застосовується при кредитуванні зовнішньої торгівлі кредитором. 

Венчурна фірма — комерційна науково-технічна організація (фірма), що 

спеціалізується на створенні та впровадженні у виробництво нових видів продукції, нової 

техніки і технології, використовуючи венчурний капітал. 

Венчурне фінансування — забезпечення фінансовими ресурсами інноваційної 

діяльності, фінансування науково-технічних досліджень. Фінансування пов'язане з 

підвищеним ризиком, оскільки кредит надається не під проценти, а під певну частку 

приросту капіталу чи під частку акціонерного капіталу майбутнього підприємства. 

Видатки бюджету — кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, 

передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми 

боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. 
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Виконання бюджету полягає у мобілізації запланованих доходів і фінансуванні 

передбачених видатків. Організація виконання бюджету покладається на Кабінет 

Міністрів, оперативна робота ведеться Міністерством фінансів, Державною податковою 

адміністрацією і Державним казначейством. Виконання бюджету здійснюється на підставі 

розпису доходів і видатків. Цей документ складається після затвердження бюджету 

відповідно до підрозділів бюджетної класифікації, яка містить повну деталізацію видів 

доходів і напрямів видатків. Розпис доходів і видатків складається з поквартальною 

розбивкою, що дає змогу збалансувати бюджет на різні періоди. 

Витрати бюджету — видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу. 

г 
Гарантійне зобов’язання — форма забезпечення банківського кредиту. Зобов'язання 

видається гарантом кредиторові для забезпечення своєчасної сплати кредиту. 

Головні розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх 

керівників, які відповідно до Бюджетного кодексу отримують повноваження шляхом 

встановлення бюджетних призначень. 

Гроші — особливий товар, що стихійно виокремився з товарного світу й виконує роль 

загального еквівалента під час обміну товарів. Обслуговуючи всі сфери економічної 

діяльності, гроші виконують такі функції: міри вартості, засобу обігу, засобів 

нагромадження і збереження, платежу, світових грошей. 

Грошова система — форма організації грошового обігу й емісії національних 

грошових знаків, що запроваджується державою. Держава визначає грошову одиницю, 

масштаб цін, види грошовим знаків в обігу і порядок їхньої емісії, характер забезпечення 

грошей, форми безготівкового платіжного обігу, курси національної валюти щодо 

іноземних валют. 

Грошовий обіг — рух грошей при виконанні ними своїх функцій за допомогою обігу 

готівки та безготівкових розрахунків. 

Гудвіл — комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без 

відповідного збільшення активних операцій, включаючи використання кращих 

управлінських рішень, домінуючого становища на ринку продукції (робіт, послуг), нових 

технологій тощо. Вартість гудвілу визначається різницею міх ціною придбання і 

звичайною ціною відповідних активів. 

д 
Дебіторська заборгованість — сума заборгованості підприємству (організації) з боку 

юридичних і фізичних осіб, що виникла тимчасово внаслідок відволікання коштів з обігу 

підприємства у зв'язку з поставкою товарів, виконанням робіт або наданням послуг. 

Девальвація — зниження офіційного курсу національної валюти щодо валют інших 

країн. 

Депозити — кошти або цінні папери, надані для зберігання у банках за домовленістю. 

Депозитний сертифікат — письмове свідоцтво кредитної установи про депонування 

коштів, яке підтверджує право юридичної особи на одержання після закінчення 

зазначеного терміну суми депозиту і процентів за ним. 

Депозитні сертифікати бувають строкові (під певний договірний процент на певний 

термін) або до запитання, іменні та на пред'явника. 

Державне фінансування — метод безповоротного надання фінансових ресурсів 

суб'єктам господарювання за рахунок коштів бюджетних і позабюджетних фондів. За 
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допомогою державного фінансування здійснюється цілеспрямований перерозподіл 

фінансових ресурсів між суб'єктами господарювання. 

Державний борг (борг Автономної Республіки Крим чи борг місцевого 

самоврядування) — загальна сума заборгованості держави (Автономної Республіки Крим 

чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових 

зобов'язань держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), 

включаючи боргові зобов'язання держави (Автономної Республіки Крим чи міських рад). 

Державний бюджет — основний загальнодержавний фонд централізованих коштів. За 

допомогою бюджету держава концентрує певну частку валового внутрішнього продукту і 

централізовано розподіляє її на розвиток економіки, для потреб соціального захисту 

населення, утримання органів державної влади й управління, оборони країни. Державний 

бюджет на кожний фінансовий рік розглядається Верховною Радою України і 

затверджується як закон. 

Державний кредит — грошові відносини, що виникають між державою та 

юридичними й фізичними особами у зв'язку з мобілізацією тимчасово вільних коштів у 

розпорядження органів державної влади та їхнім використанням на фінансування 

державних витрат. Основними формами державного кредиту є позички і казначейські 

зобов'язання. 

Державне мито — це плата, яка встановлена за вчинення юридичних дій та за видачу 

документів юридичного значення. Ставки державного мита встановлюються в процентах 

до суми договору чи позову, вартості майна, або в твердих розмірах за одну послугу. 

Державні фінанси — сфера грошових відносин, що виникла у зв'язку з розподілом і 

перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту і частини національного 

багатства, пов'язана з формуванням фінансових ресурсів у підпорядкування держави й 

підприємств і використанням державних коштів на витрати з розширення виробництва, 

задоволення соціально-культурних потреб населення, оборони країни й державного 

управління. Державні фінанси функціонують на загальнодержавному, регіональному й 

місцевому рівнях і включають бюджет, позабюджетні фонди, державний кредит, фінанси 

державних і муніципальних підприємств. 

Державні цільові фонди — це фонди, які створені відповідно до законодавства 

України і формуються за рахунок визначених ним внесків юридичних і фізичних осіб. 

Дефіцит бюджету — перевищення видатків бюджету над його доходами, 

Дефлятор ВВП — один з індексів зростання цін, який використовується як показник 

реального ВВП, тобто в незмінних цінах. 

Джерело податку - дохід, з якого платник сплачує податок. Джерело сплати може 

бути безпосередньо пов'язане з об'єктом оподаткування (коли оподатковується сам дохід 

або майно, що приносить дохід), а може і не мати стосунку до об'єкта оподаткування 

(наприклад, податки на майно і землю, які перебувають в особистому користуванні і не 

приносять доходу їх власникам). Податок може сплачуватись із доходу (незалежно від 

джерел його отримання), або капіталу (майна), коли для покриття податку доводиться 

витрачати його частку. 

Диверсифікація — наявність в інвестиційному портфелі різних видів цінних паперів 

із різним ступенем ризику — прибутковістю й ліквідністю. Мета диверсифікації — 

утримати ризик портфеля інвестицій у межах інвестиційної політики, яку провадить банк. 

Дивіденди — доходи, отримані суб'єктами господарювання за корпоративним правом 

у вигляді частки прибутку юридичної особи, включаючи доходи, нараховані у вигляді 
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процентів на акції або на внески до статутних фондів. 

Дисконт — 1) різниця між сумою, зазначеною на векселі, і тією, що виплачується 

векселеутримувачеві; 2) процент, який беруть банки при обліку або купівлі векселів. 

Добровільні пожертвування — внески підприємств або громадян на суспільні 

потреби, а також у неприбуткові організації, створені згідно із законодавством про 

об'єднання громадян, а саме — внески до Державного бюджету України, місцевих 

бюджетів у разі, якщо такі внески використовуються у межах загальних асигнувань 

бюджету і не пов'язані прямо чи опосередковано зі збільшенням прибутку таких 

підприємств або громадян; внески у неприбуткові організації, створені для здійснення 

релігійної, екологічної, культурної, освітньої, наукової та благодійної діяльності, в разі, 

якщо діяльність таких неприбуткових організацій не пов'язана прямо чи опосередковано 

зі збільшенням прибутку таких підприємств або громадян та якщо доходи таких 

неприбуткових організацій формуються виключно за допомогою добровільних 

пожертвувань. 

Дотація вирівнювання — міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної 

спроможності бюджету, який його отримує. 

Дохід суб’єкта оподаткування — надходження у власність або на користь фізичної 

чи юридичної особи коштів у національній чи іноземній валюті, а також грошовий 

еквівалент надходжень у вигляді інших валютних цінностей, майна, послуг, майнових і 

немайнових прав, а також приріст їхньої вартості, одержаний (нарахований, 

розподілений, набутий) від резидентів і нерезидентів. 

Дохід у матеріальній формі — гроші, інші валютні цінності, грошовий еквівалент 

вартості манна, що має фізичні виміри та властивості, одержані суб'єктом оподаткування 

у власність. 

Дохід у нематеріальній формі — грошовий еквівалент вартості послуг, майнових і 

немайнових прав, що не мають фізичних вимірів, одержаний суб'єктом оподаткування в 

користування або у власність. 

Доходи бюджету — усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній 

основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, 

дарунки, гранти). 

Е 
Економічний стимул — економічні важелі, за допомогою яких вдається впливати на 

матеріальні інтереси суб'єктів господарювання. Вплив на матеріальні інтереси 

здійснюється за допомогою форм організації фінансів. 

Експорт — продаж товарів іноземним суб'єктам господарської діяльності та 

вивезення товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів, крім 

передачі майна суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, іноземному суб'єктові 

господарської діяльності за кордоном як натуральної частки участі у формуванні 

статутного капіталу при спільній господарській діяльності. При цьому термін "реекспорт" 

(реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності 

та вивезення за межі України товарів, раніше імпортованих на територію України. 

Експорт капіталу — вивезення за межі України капіталу в будь-якій формі (валютних 

коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових 

прав) із метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської 

діяльності. 
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Є 
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — це 

консолідований страховий внесок, що одночасно утримується до всіх фондів у сфері 

загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та 

на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених 

законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових 

виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Єдиний митний тариф — це перелік митних ставок на всі товари, роботи та послуги, 

ввезені на територію України. 

Єдиний податок сплачують суб’єкти спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджена для 

суб'єктів малого підприємництва фізичних та юридичних осіб. Сплата єдиного податку 

звільняє від сплати більшості податків, зборів, обов’язкових платежів, крім єдиного 

соціального внеску. 

З 
Закон про Державний бюджет України — закон, який затверджує повноваження 

органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом 

бюджетного періоду. 

Запозичення — операції, пов'язані з отриманням бюджетом коштів на умовах 

повернення, платності та строковості, в результаті яких виникають зобов'язання держави. 

Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування перед кредиторами. 

Застава — одна з форм забезпечення боргових зобов'язань, яка передбачає передачу 

кредиторові майнових чи інших цінностей позичальника. Предметом застави може бути 

як рухоме, так і нерухоме майно. 

Затрати — сукупність виробничих виплат у готівковій і безготівковій формах у 

зв'язку з виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт та їхньою 

реалізацією. 

Збір за спеціальне використання води - встановлено за забір і використання водних 

ресурсів суб'єктами підприємницької діяльності, за користування водами для потреб 

гідроенергетики та за використання водних артерій водним транспортом. Основною 

формою є збір за забір і використання води. Для користувачів водними ресурсами 

встановлюються ліміти на поставку води. У межах ліміту збір вноситься за 

встановленими тарифами з 1 м3, а за понадлімітний обсяг використаної води — у 

п'ятикратному розмірі. За користування водами для потреб гідроенергетики тарифи 

встановлюються за 100м3 без лімітування водокористування. Для водного транспорту за 

користування водними ресурсами тарифи встановлено за одну тонно-добу (вантажні 

судна) чи одне місце-добу (пасажирські судна). Збір за спеціальне використання води 

сплачується щоквартально (підприємства водного транспорту сплачують починаючи з 

першого півріччя). 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів — справляється до бюджету за 

такі види спеціального використання лісових ресурсів: заготівля деревини, в тому числі в 

ході поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення та посилення захисних 

властивостей а також розчищення лісових ділянок в зв’язку з будівництвом гідровузлів, 

трубопроводів та шляхів; заготівля живиці; заготівля другорядних лісових матеріалів; 
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побічні лісові користування. Основною формою є плата за заготівлю деревини. 

Платниками збору є юридичні й фізичні особи, які заготовляють деревину. Об'єктом 

плати є обсяг заготовленої щільної деревини в м3. Ставки встановлені у вигляді такси 

плати в грошовому виразі з 1 м3. 

Порядок обчислення і сплати. Відпуск деревини проводиться на підставі лісорубного 

квитка чи лісового квитка (на разовий відпуск), у якому подається розрахунок плати. 

Лісозаготівельні організації сплачують нараховану суму плати 8 разів на рік. Колективні й 

приватні підприємства та громадяни сплачують плату при отриманні лісового квитка. 

Поряд з цим, для деревини, що використовується в заходах, пов’язаних з поліпшенням 

якісного складу лісів, їх оздоровленням та посиленням захисних властивостей ставки 

збору знижені на 50%. 

У разі неповної заготівлі деревини, визначеної лісорубним чи лісовим квитком, збір 

сплачується в повному обсязі за всю деревину, визначену цим квитком. У разі надання 

лісокористувачеві відстрочку на заготівлю деревини, ставка збору збільшується на 1,5 % 

за кожен місяць відстрочки. 

Плата за заготівлю живиці обчислюється аналогічно за встановленими ставками. Плата 

за другорядні лісові користування охоплює плату за заготівлю пнів, кори, деревної зелені 

тощо. Плата за побічнім лісокористування сплачується при випасанні худоби, розміщенні 

пасік, заготівлі сіна та ін. 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства - платниками збору є 

суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують в оптовій і роздрібній торгівлі та у 

сфері громадського харчування алкогольні напої та пиво, включаючи імпортовані. 

Об'єктом оподаткування збором є алкогольні напої та пиво, що реалізуються в оптовій і 

роздрібній торгівлі, у сфері громадського харчування. Базою оподаткування є виручка від 

реалізації алкогольних напоїв та пива, одержана на кожному етапі реалізації в оптовій і 

роздрібній торгівлі, у сфері громадського харчування. Ставка збору становить один 

відсоток від бази оподаткування. Суми збору, що підлягають сплаті, визначаються 

платниками самостійно виходячи з бази оподаткування та ставки збору. 

Звичайна процентна ставка на депозит — середньозважена процентна ставка на 

день відкриття депозиту, але не вища, ніж середньозважена процентна ставка за депозити, 

залучені протягом ЗО календарних днів, що передували даті відкриття цього депозиту. 

Звичайна процентна ставка на кредит — середньозважена процентна ставка на день 

сплати процентів за кредит, але не нижча, ніж середньозважена процентна ставка за 

кредити, надані протягом ЗО календарних днів, що передували даті надання цього 

кредиту. 

Звичайна ціна на продукцію — ціна не менша, ніж середньозважена ціна реалізації 

аналогічної продукції за будь-якими іншими угодами з купівлі-продажу, укладеними з 

будь-якою третьою стороною протягом ЗО календарних днів, що передували даті 

реалізації, за винятком того, коли ціни внутрішньої реалізації підлягають державному 

регулюванню згідно з порядком ціноутворення, встановленим законодавством. У разі, 

якщо визначити ціни за зазначеною процедурою неможливо, звичайною вважається ціна, 

яка дорівнює залишковій вартості матеріальних цінностей і нематеріальних активів, що 

перебувають на балансі платника податку, і номінальній вартості товарів, придбаних для 

проведення товарообмінних операцій. 

I 
Імпорт — закупівля в іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності товарів і 
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ввезення їх на територію України, включаючи закупівлю товарів, призначених для 

власного споживання, установами та організаціями України, що перебувають за її 

межами, 

Інвестиції — довгострокові вкладення коштів із метою утворення нових і модернізації 

діючих підприємств, освоєння новітніх технологій і нової техніки, збільшення 

виробництва й одержання прибутку. 

Інвестиційні фонди — фінансові інститути, учасники ринку цінних паперів, які 

здійснюють емісію власних акцій та інвестицій у цінні папери інших емітентів, торгівлю 

цінними паперами і які володіють інвестиційними цінними паперами. 

Інвестор — приватний підприємець, організація або держава, що здійснюють 

довготермінове вкладення капіталу в будь-яку справу чи підприємство з метою отримання 

прибутку. 

Індосамент — переказний напис на цінному папері, векселі, чеку, коносаменті тощо, 

який засвідчує перехід прав за цим документом до іншої особи. 

Інновація — нововведення, комплексний процес утворення, поширення і 

використання новітньої техніки і технології (нового практичного середовища) для 

задоволення людських запитів, що змінюються під впливом розвитку суспільства. 

Іноземна валюта — грошова одиниця іноземних держав (банкноти, білети державної 

скарбниці, монети), монетарні метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені 

в іноземній валюті або монетарних металах. 

Інфляція — кризовий стан грошової системи, зумовлений диспропорційним 

розвитком суспільного виробництва, що призводить до невідповідності попиту і 

пропозиції, до зростання цін на товари й послуги, монопольного стану деяких виробників, 

що дає їм змогу необгрунтовано підвищувати ціни на свою продукцію. Інфляція 

спричиняє розлад грошової системи, створює фінансове напруження в країні, що врешті 

призводить до підвищення вартості життя, натуралізації процесів обміну, послаблення 

зацікавленості працівників у результатах своєї праці. У цей час курс національної валюти 

падає. Вирізняють повзучу, галопуючу та гіперінфляцію. 

Інфраструктура — комплекс галузей господарства, що обслуговує промислове (або 

будь-яке інше) виробництво, а також населення. Включає транспорт, зв'язок, торгівлю, 

матеріально-технічне забезпечення, науку, освіту, охорону здоров'я. 

Іпотека — застава нерухомого майна (будівель, землі) для отримання в банку чи в 

інших фінансових установах довготермінового кредиту під заставу. 

Іпотечний кредит — фінансовий кредит (позичка коштів на визначений строк та під 

визначені проценти з відстроченням їх погашення), який використовується для 

будівництва й реконструкції житлового приміщення, що перебуває або перебуватиме у 

приватній власності громадян, а також для фінансування поточних потреб громадян, що 

займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, 

індивідуальною адвокатською і приватною діяльністю, із забезпеченням такого кредиту 

зазначеними житловими приміщеннями або іншими видами матеріальних цінностей, 

переданими у заставу (іпотеку) особі, що надає кредит. 

к 
Капіталомісткість — показник, що характеризує відношення капітальних вкладень 

до приросту вартісного обсягу продукції (національного чи валового доходу), одержаного 

внаслідок освоєння цих капіталовкладень. 
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Капітальне будівництво — процес створення й удосконалення основних фондів за 

допомогою будівництва нових, реконструкції, розширення, технічного переоснащення і 

модернізації діючих. 

Капітальні вкладення — витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів, 

спрямовані на вдосконалення й приріст основних фондів. 

Кліринг — система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери та послуги. 

Ґрунтується на зарахуванні взаємних вимог і зобов'язань. 

Коефіцієнт вирівнювання — коефіцієнт, що застосовується при розрахунку обсягу 

дотації вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету України з 

місцевих бюджетів, із метою зміцнення дохідної бази бюджетів місцевого 

самоврядування. 

Комерційна таємниця підприємства — це таємниця, пов'язана з виробництвом, 

технологічною особливістю, а також управлінням фінансами та іншою діяльністю 

підприємства, розголос якої може завдати йому збитків. 

Комерційний банк (акціонерний, кооперативний, приватний) — кредитна фінансова 

установа, що створюється для залучення коштів і розміщення їх від свого імені на умовах 

повернення та оплатності. Здійснює розрахункові операції за дорученням клієнтів, їхнє 

касове обслуговування, операції з валютою, дорогоцінними металами, цінними паперами 

та інші операції, дозволені законом. Від своєї діяльності одержує прибуток. 

Комерційний розрахунок — метод господарювання, що полягає у вимірі в грошовій 

формі витрат і результатів діяльності, зумовлює максимальне одержання прибутку при 

мінімальних витратах, обов'язкове одержання прибутку, достатнього для підтримання 

господарського рівня рентабельності. 

Компанія — створюється на базі пайового капіталу об'єднаних підприємців і є 

юридичною особою. Вирізняють серед них акціонерне товариство, товариство з 

обмеженою відповідальністю тощо. 

Комунальний податок - справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, 

організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Його граничний 

розмір не повинен перевищувати 10 відсотків річного фонду оплати праці, обчисленого 

виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

Конверсія — переорієнтація підприємства на виробництво продукції принципово 

іншого характеру. 

Конвертування валюти — обмін однієї валюти на іншу за поточним валютним 

курсом. 

Конкурентоспроможність — здатність суб'єктів проводити свою діяльність в умовах 

ринкових відносин і одержувати при цьому прибуток, достатній для науково- технічного 

удосконалення виробництва, стимулювання робітників і випуску високоякісної продукції. 

Конкуренція — елемент ринкового механізму, пов'язаний із формуванням 

господарських пропорцій на основі змагань підприємств, фірм за кращі й вигідніші умови 

вкладання капіталу, реалізації продукції, надання послуг. 

Консалтинг — діяльність спеціальних компаній із надання консультацій 

товаровиробником продавцям і покупцям із питань експертної, технічної та економічної 

діяльності підприємств, фірм, організацій, зокрема у зовнішньоекономічній сфері. 

Контрольний пакет акцій — частка загальної вартості (кількості) акцій, що дає змогу 

їхнім власникам контролювати діяльність усього акціонерного товариства. 

Концерн — об'єднання самостійних підприємств різних галузей, пов'язаних спільними 
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розробками на засадах добровільної централізації функцій науково- технічного та 

виробничого розвитку, фінансування, патентно-лізингових угод, інвестування, 

зовнішньоекономічної та іншої діяльності. 

Котирування — визначення ринкового курсу цінних паперів. Здійснюється на біржах 

спеціальними котирувальними комісіями. 

Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування — податки і збори (обов'язкові 

платежі), то закріплені Бюджетним кодексом на постійній основі за бюджетами місцевого 

самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. 

Кредитна лінія — надання банком у майбутньому позичальникові кредитів у 

розмірах, що не перевищують обумовлених раніше певних максимальних величин без 

будь-яких спеціальних переговорів і укладання угод. 

Кредитна операція — господарська операція суб'єкта підприємницької діяльності, що 

передбачає надання права на купівлю матеріальних цінностей і нематеріальних активів із 

відстроченням платежу, а також на позичання коштів із відстроченням їхнього 

погашення. Кредитні операції здійснюються у вигляді товарного, комерційного і 

фінансового кредитів. 

Кредитування — одна з форм фінансового забезпечення відтворювальних витрат, при 

якій витрати суб'єкта господарювання покриваються за рахунок банківських кредитів на 

засадах платності, строковості, забезпечення кредиту та повернення. 

Кредитування за вирахуванням погашення — операції, пов'язані з наданням 

коштів із бюджету на умовах повернення, платності й строковості, в результаті яких 

з'являються зобов'язання перед бюджетом, та операції, пов'язані з поверненням них 

коштів до бюджету. 

Купон — відрізний талон цінного паперу (акції, облігації), який дає право його 

власникові одержати в обумовлений строк певний дохід у вигляді процентів або 

дивідендів. 

Курортний збір - це платіж, платниками якого є громадяни, які прибувають у 

курортну місцевість. Граничний розмір курортного збору не може перевищувати 10 

відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Курортний збір справляється з 

платників за місцем їх тимчасового проживання. При зміні платником місця проживання 

в межах курортної місцевості курортний збір повторно не справляється 3 осіб, які 

прибули в курортну місцевість, збір справляється не пізніше як у триденний термін від 

дня прибуття. 

Курс акцій, облігацій та інших цінних паперів — ціна акцій, інших цінних паперів 

на фондовій біржі. Курс прямо пропорційний розмірам дивідендів і процентів та 

пропорційний величині позикового процента. 

л 
Лізинг — спосіб фінансування інвестицій, заснований на довгостроковій оренді майна 

при збереженні права власності за орендодавцем; середньо- і довгострокова оренда 

машин, обладнання і транспортних засобів. 

Ліквідність активів — величина, обернена часові, необхідному для перетворення їх у 

гроші. Чим менше часу знадобиться для перетворення активів у гроші, тим вони 

ліквідніші. 

Ліквідність балансу підприємства — міра покриття зобов'язань підприємства його 

активами, строк перетворення яких у гроші відповідає строку погашення зобов'язань. 
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Ліквідність підприємства — здатність суб'єкта господарювання в будь-який момент 

здійснити необхідні витрати. 

Ліміт капітальних вкладень — граничний розмір капітальних вкладень для 

запланованого введення в дію потужностей, підприємств, об'єктів або для створення 

нормативного напрацювання капітального будівництва. 

Ліміт кредитування — гранична сума видачі кредиту або залишків заборгованості в 

плановому періоді. 

Ліцензія — спеціальний дозвіл юридичній особі уповноваженим на це державним 

органом здійснювати конкретні, обумовлені законом господарські операції, включаючи 

зовнішньоекономічні. 

м 
Марка акцизного податку — це спеціальний знак, яким маркують алкогольні напої і 

тютюнові вироби, наявність якого підтверджує сплату акцизного збору, легальність 

ввезення та реалізації на території держави цих виробів. 

Маркетинг — комплексна система управління діяльністю підприємства з розробки, 

виробництва, збуту продукції або надання послуг на основі вивчення ринку й активного 

впливу на споживчі потреби з метою одержання прибутку. 

Медичне страхування — форма спеціального захисту інтересів населення щодо 

охорони здоров'я, пов'язана з компенсацією витрат громадян із медичного 

обслуговування. 

Мито - непрямий податок, що стягується з товарів, які перемішуються через митний 

кордон країни. Платниками мита є декларанти товарів, які переміщують товари через 

кордон. Об'єктом оподаткування є митна вартість товарів, або кількісна оцінка, що 

залежить від виду встановлених ставок. Ставки мита встановлюються у процентах до 

митної вартості або у грошовому вимірі в евро на одиницю товару чи певну одиницю 

його характеристики. Процентні ставки мита встановлено на трьох рівнях: повні, пільгові, 

преференційні, їх застосування залежить від того, який митний режим установлено в 

Україні для тієї чи іншої країни походження товарів. Порядок обчислення та сплати. 

Обчислення мита проводиться за встановленими ставками за товарними групами. Сплата 

проводиться декларантом і є підставою для випуску товарів з митниці. 

Митна вартість — ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті, за товари чи інші 

предмети, що підлягають оподаткуванню митом на час перетину митного кордону 

держави. 

Міжбюджетні трансферти — кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з 

одного бюджету до іншого. 

Місцевий фінансовий орган — установа, що відповідно до законодавства України 

здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням 

коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням 

коштами місцевого бюджету. 

Місцеві бюджети — бюджет Автономної Республіки Крім, обласні, районні бюджети, 

бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування. 

Моделі фінансових відносин у суспільстві - це схеми побудови фінансових відносин 

у суспільстві. В основі побудови фінансової моделі суспільства лежать роль і місце в ній 

держави. Моделі розрізняються за двома ознаками: 1) за послідовністю розподілу ВВП; 2) 

за рівнем державної централізації ВВП. За послідовністю розподілу ВВП розрізняють дві 
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моделі — ринкової й адміністративної економіки. Фінансова модель ринкової економіки є 

основною. Сутність її полягає в тому, що спочатку вартість реалізованого національного 

доходу розподіляється між тими, хто зайнятий у його створенні. Це власники засобів 

виробництва, котрі отримують прибуток, і робітники та службовці, яким виплачується 

заробітна плата. Характерна ознака моделі полягає в тому, що держава отримує свої 

доходи насамперед на основі перерозподілу національного доходу. Модель є відкритою, 

зрозумілою і точно характеризує фінансові реалії у суспільстві: у ній точно 

відображається рівень 

доходів кожної юридичної і фізичної особи, який, характеризує їх вклад у створення 

національного доходу; достовірно визначається рівень оподаткування: кожний суб'єкт 

точно знає, скільки він заробляє і скільки віддає; чітко зафіксовано стимули до зростання 

доходів на основі зростання виробництва і підвищення продуктивності праці. Сутність 

фінансової моделі адміністративної економіки, яка застосовувалась у колишньому СРСР 

та інших соціалістичних країнах, полягає в тому, що переважна частина національного 

доходу одразу централізувалась у бюджеті. Держава спрямовувала в бюджет податок з 

обороту і частину прибутку підприємств. Частина прибутку (до 40%) залишалась на 

підприємстві, інша частина національного доходу виплачувалась робітникам і 

службовцям у вигляді заробітної плати, яка підлягала прибутковому оподаткуванню. 

Модель є закритою і не відображає фінансових реалій у суспільстві: з неї не видно 

реального рівня доходів юридичних і фізичних осіб; доходи юридичних і фізичних осіб не 

відображають їх вклад у створення національного доходу; неможливо достовірно 

визначити рівень оподаткування; відсутні стимули до продуктивної праці. За рівнем 

державної централізації ВВП можна виділити три основні моделі: американську, 

західноєвропейську та скандинавську. Американська модель, заснована на максимальному 

рівні самозабезпечення фізичних і самофінансування юридичних осіб, характеризується 

незначним рівнем бюджетної централізації приблизно 25—30%. У соціальній сфері 

забезпечуються тільки ті верстви населення, які не в змозі обійтися без державної 

допомоги. Модель створює максимальну фінансову стимуляцію: з одного боку, вона дає 

можливість заробляти, з іншого — вимагає цього. Західноєвропейська модель 

характеризується поміркованим рівнем централізації ВВП у бюджеті (35—45%). За 

рахунок вищого рівня централізації ВВП більш розгалуженою є і державна соціальна 

сфера, насамперед у галузі освіти. Сутність моделі зводиться до паралельного 

функціонування державних і комерційних установ у соціальній сфері. Скандинавська 

модель передбачає досить високий рівень бюджетної централізації ВВП — 50— 60%. 

Відповідно вона характеризується розгалуженою державною соціальною сферою як у 

галузі освіти, так і охорони здоров'я. Однак така модель можлива тільки за умов високого 

рівня ВНП на душу населення, який забезпечує високий рівень і суспільного, і 

індивідуального споживання та високого рівня культури та свідомості народу, 

відповідного ставлення до праці й поваги до державного сектора. 

н 
Надходження до бюджету — доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття 

боргових зобов'язань органами державної влади, органами влади Автономної Республіки 

Крим або органами місцевого самоврядування. 

Національна валюта — грошова одиниця — банкноти, білети державної скарбниці, 

монети, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у грошовій одиниці. 

Нематеріальні активи — вартість об'єктів промислової та інтелектуальної власності, 
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а також інших аналогічних прав, визначених об'єктом права власності конкретного 

підприємства. 

Нерезиденти — юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають 

статусу юридичної особи України, із місцезнаходженням за межами України, які створені 

та діють відповідно до законодавства іноземної держави. 

О 
Об’ єкт податку вказує на те, що саме оподатковується (дохід, земля, транспортний 

засіб тощо). Назва податку майже завжди походить від об'єкта оподаткування. У 

фіскальній термінології об'єкт оподаткування ще називають податковою базою. 

Обігові кошти — кошти, авансові оборотні фонди підприємства і фонди обігу. 

Обігові кошти у сфері виробництва становлять його активи: сировину, матеріали, паливо, 

тару, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів тощо; оборотні фонди, 

товари на складі і в реалізації, грошові засоби у розрахунках, у касі підприємства, на 

рахунках у банку, інших рахунках. 

Облігація — цінний папір, що приносить дохід у вигляді процента. Випускається 

державними органами для покриття бюджетного дефіциту та акціонерними товариствами 

з метою мобілізації капіталу. На відміну віл акцій, на облігаціях визначається термін 

їхнього погашення. 

Одиниця оподаткування (або масштаб вимірювання) - це одиниця виміру (фізичного 

чи грошового) об'єкта оподаткування. Фізичний вимір точніше відображає об'єкт 

оподаткування (площа земельної ділянки в га або м2, обсяг циліндра двигуна 

транспортного засобу в м3). Грошовий вимір може бути безпосереднім - у разі оцінки 

доходів і опосередкованим - якщо оцінюється земельна ділянка, майно тощо. 

Окупність капітальних вкладень — показник ефективності капітальних вкладень, 

що визначається як відношення капітальних вкладень до економічного ефекту, 

одержаного від їхнього використання в процесі виробництва. 

Оперативна оренда (лізинг) — господарська операція суб'єкта підприємницької 

діяльності, що передбачає передачу орендареві права користування матеріальними 

цінностями, які належать орендодавцю, на строк, не більший, ніж строк їхньої повної 

амортизації, з обов'язковим поверненням таких матеріальних цінностей орендодавцю. 

При цьому право власності на орендовані цінності залишається у орендодавця протягом 

усього строку оренди. 

Оперативне управління — управління майном підприємства, що його фінансує 

власник. 

Оплата праці — форма грошової або натуральної винагороди працівникам. 

Оптова (гуртова) ціна — оптова ціна підприємства або ціна товаровиробника, за якою 

товари реалізуються іншим підприємствам та організаціям, а також населенню. Гуртова 

ціна, як правило, нижча від роздрібної. 

Опціон — право купувати або продавати акції за фінансовою ціною протягом 

встановленого строку. 

Органи стягнення — податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до 

закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та 

інших надходжень. 

Оренда — майновий найм, заснований на договорі про надання майна у тимчасове 

користування за певну плату. 

Орендна операція — операція суб'єкта оподаткування — орендодавця, що передбачає 
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надання і передачу права користування матеріальними цінностями іншій юридичній чи 

фізичній особі — орендатору на платній основі та на визначений термін, що не може бути 

більшим, ніж термін повної амортизації орендованих, наданих у лізинг матеріальних 

цінностей. 

п 
Переказний вексель (тратта) — письмовий наказ однієї особи (векселеутримувача) 

іншій (платникові) про виплату за вимогою або на обумовлену дату, зазначену у векселі, 

певної суми грошей третій особі (ремітентові) або пред'явникові даного векселя. 

Перестрахування — особлива форма страхування, що дає змогу розподілити значні 

ризики між кількома страховими організаціями. 

Планування — процес, який забезпечує збалансованість взаємодій окремих видів 

ресурсів у межах обраного об'єкта управління і встановлює пропорції і темпи зростання. 

Плата за землю (або земельний податок) - плата, яку сплачують до бюджету 

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, крім орендарів 

та інвесторів - учасників угоди про розподіл продукції. Ставки плати з одного гектара 

сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх грошової оцінки у таких 

розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; для багаторічних насаджень - 0,03 Для 

всієї іншої землі - 1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного 

земельного кадастру. Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку 

щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого подають розрахунок земельного податку до 

ДПІ. 

Плата за користування надрами сплачується при видобуванні корисних копалин. 

Платниками є видобувані корисних копалин (нафти, природного газу, кам'яного і бурого 

вугілля, залізної руди, кухонної кам'яної солі та ін,). Об'єкт оподаткування — це обсяг 

погашених в надрах запасів, який включає обсяг видобутих корисних копалин та обсяг їх 

фактичних втрат у надрах. Ставки плати встановлені в гривнях з одиниці виміру обсягу 

добутої мінеральної сировини (1 т, 1 м3), а в окремих випадках у процентах до вартості 

видобутих корисних копалин. 

Плата за марки акцизного збору — це плата, ЯКУ вносять імпортери й вітчизняні 

виробники для покриття витрат держави на виробництво, зберігання та реалізацію марок 

акцизного збору. 

Платіжна вимога — розрахунковий документ, що його виписує постачальник 

(кредитор) своєму банкові про стягнення зазначеної в документі суми грошей із покупця 

(боржника) і зарахування їх на рахунок постачальника. 

Платіжне доручення — розрахунковий документ, що його виписує власник рахунка 

установі банку, який його обслуговує, про перерахування певної суми грошей на рахунок 

одержувача коштів, вказаного в дорученні. Застосовується при розрахунках за товарні й 

нетоварні операції, авансові платежі. 

Платник податку - особа, що зобов'язана здійснювати утримання та внесення до 

бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, яка ввозить (пересилає) товари на 

митну територію України. 

Платоспроможність — здатність суб'єкта господарської діяльності вчасно й повною 

мірою виконувати свої платіжні зобов'язання, які ґрунтуються на торговельних, 

кредитних чи інших операціях грошового характеру. 

Повноваження на майбутні бюджетні зобов'язання — повноваження на взяття 
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бюджетного зобов'язання здійснювати платежі в бюджетному періоді, що настає після 

закінчення поточного бюджетного періоду. 

Повзуча інфляція- щорічне інфляційне зростання цін на 3-4%. Діє у 

високорозвинених країнах додатковим фактором зростання виробництва і 

характеризується як відкритий тип інфляції. 

Податки — обов'язкові внески платників до бюджету і позабюджетних фондів, 

розміри і терміни сплати яких регламентуються податковим законодавством. 

Податкова система — сукупність різних видів податків, у побудові й методах 

обчислення яких втілюються певні принципи. Складається із прямих і непрямих податків. 

Прямі встановлюються безпосередньо на дохід або власність платника податків; непрямі 

включаються у вигляді надбавки до ціни товару (тарифу на послуги) і сплачуються 

споживачем. У складі непрямих податків вирізняють акцизи, фіскальні монополії, митні 

збори. 

Податкова декларація - офіційна заява платника податку про одержані ним за звітний 

період доходи й поширювані на них податкові знижки та пільги. 

Податкова квота - частка податку в доході платника. Вона характеризує рівень 

оподаткування і може бути як в абсолютному, так і у відносному вимірах. У податковій 

справі податкові квоти законодавче не встановлюються. 

Податкові зобов’язання - загальна сума податку, одержана (нарахована) платником 

податку в звітному (податковому) періоді. 

Податковий контроль — спеціальний контроль із боку державних органів за 

дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і 

своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів юридичними і фізичними 

особами. 

Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове 

зобов'язання звітного періоду. 

Податкові канікули — певний проміжок часу, протягом якого платникові податків 

надається пільга у вигляді звільнення від сплати податку. 

Податкові пільги — повне або часткове звільнення фізичних і юридичних осіб від 

сплати податків відповідно до чинного законодавства. 

Податок на доходи фізичних осіб — платниками ПДФО є фізичні особи (як 

резиденти так і нерезиденти), а також податкові агенти (роботодавці), які зобов’язані 

нарахувати ПДФО, утримати суму податку у найманих осіб та перерахувати податок до 

бюджету. Об’єктом оподаткування є заробітна плата та інші доходи фізичних осіб. 

Відповідальними за нарахування і сплату ПДФО є податкові агенти, тобто 

роботодавці. Податок сплачується до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу. 

У разі виплати доходів готівкою з каси чи в не грошовій формі - податок сплачується на 

наступний банківський день після такої виплати. 

При оподаткуванні доходів у вигляді оплати праці, від нарахованої заробітної плати 

віднімаються суми єдиного соціального внеску, що справляються за рахунок доходів 

найманого працівника, та сума податкової соціальної пільги за її наявності. 

Право на податкову соціальну пільгу має кожен громадянин, що є найманою особою, 

якщо розмір його заробітної плати не перевищує розміру місячного прожиткового 

мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, 

помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.. Розмір податкової соціальної 

пільги - 50% прожиткового мінімуму станом на перше січня звітного року. 
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Окремі категорії працездатних громадян мають право на підвищений рівень податкової 

соціальної пільги. Зокрема, громадянин, що утримує двох і більше дітей віком до 18 років 

- в розмірі 100 % податкової соціальної пільги для працездатних категорій громадян за 

кожну таку дитину; одинока мати, батько, опікун чи піклувальник - 150 % за кожну 

дитину віком до 18 років; особи, що утримують дітей інвалідів віком до 18 років - 150 % 

за кожну таку дитину;учасники бойових дій Другої світової війни, ліквідатори наслідків 

аварії на ЧАЕС II категорії - 150 % загальної пільги; особи нагороджені 4 і більше 

медалями «За відвагу», повні кавалери ордена бойової та трудової слави, Герої 

Радянського Союзу, Герої України, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС II категорії - 200 

% загального розміру податкової соціальної пільги. 

Законодавством передбачено малопрогресивну шкалу ставок податку з доходів 

фізичних осіб. її застосовують до усіх оподатковуваних доходів платників податку, крім 

тих, для яких законом визначені спеціальні ставки(наприклад, зарплата шахтарів - 10 %, 

дивіденди - 5 %). 

Розмір ставки податку залежить від суми оподатковуваного доходу. Якщо доход 

менший або дорівнює 10-ти розмірам мінімальної заробітної плати ставка податку - 15 % 

зі всієї суми оподатковуваного доходу. Якщо доход більше 10-ти мінімальних заробітних 

плат то з доходу, який дорівнює 10 мінімальним заробітним платам утримують 15% 

податку, а з решти доходу утримують 17 %. 

Всі фізичні особи - резиденти мають право на податкову знижку. За своєю суттю - це 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. До податкової знижки платник податку 

має право віднести пожертвування та благодійні внески неприбутковим організаціям у 

розмірі не більше 4 % його загального оподатковуваного доходу за рік а також плату за 

навчання себе самого, або члена сім'ї першого ступеня спорідненості, який не одержує 

заробітної плати в розмірах, що не перевищує розміру місячного прожиткового мінімуму, 

діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 

та округленого до найближчих 10 грн. за кожен місяць навчання протягом року, частину 

витрат на оплату освіти. Це дало змогу багатьом фізичним особам істотно зменшити суму 

податку до сплати за рахунок життєво необхідних витрат, хоча ускладнило декларування 

й розрахунок податку, тому що платникам необхідно збирати розрахункові документи і 

вести облік доходів та витрат в книзі обліку доходів і витрат. 

Термін подачі декларації про доходи фізичних осіб - до 1 травня, що настає за звітним, 

граничний термін сплати ПДФО - до 1 серпня року, що настає за звітним. 

Доходи приватних підприємців можуть оподатковуватись на загальних підставах 

(різниця між виручкою і документально підтвердженими витратами оподатковується за 

ставкою 15 (17) %), або ж оподатковуватись єдиним податком як суб’єкти малого бізнесу. 

Податок на додану вартість — платниками податку можуть бути юридичні або 

фізичні особи, які: 

а) здійснюють або планують здійснювати господарську діяльність та реєструється за 

своїм добровільним рішенням як платник цього податку (якщо їх обсяги реалізації за 

попередній рік складають не менше 150 тис. грн.); 

б) підлягають обов’язковій реєстрації як платник цього податку; 

в) імпортують товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподаткуванню цим 

податком згідно з нормами цієї статті. 

г) будь-яка особа, яка за своїм добровільним рішенням зареєструвалася платником 

податку. Об’єктом оподаткування є обсяги реалізації товарів, робіт та послуг. Ставка 
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податку(до 31. 12.2014 р.) - 20% (з 01.01.2015 р. - 17%) (реалізація товарів, робіт та 

послуг) і 0% (експорт товарів, робіт та послуг). ПДВ нараховується на договірну, 

контрактну вартість з акцизним збором, ввізним митом, іншими податками і зборами за 

мінусом ПДВ (тобто нараховується на все це в сумі а не витягується). 

Сьогодні деякі платники ПДВ проводять операції з реалізації продукції власного 

виробництва та закуплених на території України товарів за кордон. При цьому вхідне 

ПДВ від придбання товарів, робіт та послуг є (податковий кредит), а вихідного немає 

(податкові зобов’язання за ставкою 0). В результаті цього виникає від’ємне значення 

об’єкта оподаткування з ПДВ, яке держава повинна вертати на розрахункові рахунки 

таких СПД. В зв’язку з цим деякі СПД штучно завищують суми податкового кредиту з 

ціллю отримати на розрахунковий рахунок завищені суми від’ємного значення з ПДВ. 

Сьогодні одне з основних завдань ДПА - боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ. 

Податок на прибуток підприємств — платниками є юридичні особи на загальній 

системі оподаткування. Об’єктом оподаткування є обсяги реалізації товарів, робіт та 

послуг. Ставка податку до 31.03.2011 р. - 25%. З 01.04. 2011 року - 23%; з 01.01.2012 р. - 

21%; з 01.01.2013 р. - 19%; ; з 01.01.2014 р. - 18 %, а з 01.01 2015 р. - 16%. 

База оподаткування з податку на прибуток обчислюється як різниця між доходами 

звітного періоду (доходами від реалізації товарів, робіт та послуг) та собівартістю 

реалізованих товарів, робіт та послуги (витратами по придбанню товарів, робіт та послуг 

та пов’язаними з виробництвом товарів, робіт та послуг) та іншими витратами звітного 

податкового періоду. 

До витрат, що впливають на розмір об’єкта оподаткування заборонено включати: 

- витрати на придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб, що є платниками 

єдиного податку; 

- витрати по придбанню у нерезидентів послуг з консалтингу, маркетингу, реклами. 

Декларація з податку на прибуток подається до ДПІ на 40 день, наступний за звітним 

кварталом, податок сплачується на 50 день наступний за звітним кварталом. Податковим 

періодом може бути квартал або рік. 

Позареалізаційна операція — діяльність підприємства, не пов'язана безпосередньо з 

реалізацією продукції, робіт, послуг та іншого майна, включно з основними фондами, 

нематеріальними активами, продукцією обслуговуючого й допоміжного виробництва. 

Позиковий процент — ціна кредитних коштів на ринку позикового капіталу. 

Кількісно він може бути визначений нормою або ставкою. Норма процента обчислюється 

відношенням доходу кредитора від наданого кредиту до абсолютної величини цього 

кредиту. 

Портфельна інвестиція — господарська операція, яка передбачає придбання цінних 

паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку (за 

ВИРНЯТКОМ операцій із скупівлі акцій як безпосередньо платником податку, так і 

пов'язаними з ним особами, в обсягах, що перевищують 50 % загальної суми акцій, 

емітованих іншою юридичною особою, які належать до прямих інвестицій). 

Посередницька операція — господарська операція суб'єкта підприємницької 

діяльності, який виступає у ролі комісіонера в договорі комісії, консигнатора у 

консигнаційному договорі або повіреного у договорі доручення, за винятком довірчих 

операцій із коштами, цінними паперами, зокрема з приватизаційними майновими 

сертифікатами, операцій щодо випуску боргових зобов'язань і вимог й торгівлі ними, 

операцій щодо торгівлі валютними цінностями та іншими видами фінансових ресурсів, а 



22 

 

також усіх видів банківських і страхових операцій. 

Прибуток — кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Обчислюється 

як різниця між валовим виторгом (без податку на додану вартість й акцизного збору) та 

витратами на виробництво й реалізацію продукції (робіт, послуг). 

Прибуток від позареалізаційних операцій — сума коштів, які одержує підприємство 

від позареалізаційних операцій, зменшена на суму витрат на ці операції. 

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) — виручка від реалізації продукції 

(робіт, послуг), зменшена на суму нарахованого (сплаченого) податку на додану вартість, 

акцизного збору, ввізного мита, митного збору та інших обов'язкових зборів і платежів, 

визначених чинним законодавством, а також на суму витрат, що включаються у 

собівартість продукції (робіт, послуг). 

Прихований дохід — частка сукупного доходу, не зазначена суб'єктом оподаткування 

у декларації, що подається до державної податкової адміністрації, або сукупний дохід, не 

оприлюднений унаслідок неподання такої декларації у строки та за умов, визначених 

законодавством. 

Прогнозування — науково обґрунтоване припущення вірогідності розвитку подій або 

явищ на основі статистичних, соціальних, економічних та інших досліджень. 

Продаж майна, продукції, робіт, послуг — передавання права власності на майно, 

продукцію, роботи, послуги, нематеріальні активи, цінні папери, валютні цінності, інші 

види фінансових ресурсів та матеріальних цінностей іншим юридичним і фізичним 

особам за допомогою угод купівлі-продажу або ціни на певну еквівалентну суму коштів, 

інших цінностей у матеріальній і нематеріальній формах, боргових зобов'язань у 

вартісному вираженні. 

Проект бюджету — проект плану формування та використання фінансових ресурсів 

для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування 

протягом бюджетного періоду, який є невід'ємною частиною проекту закону про 

державний бюджет або проекту рішення відповідної ради про місцевий бюджет. 

Простий вексель — безумовне грошове зобов'язання встановленої законом форми, 

що видається банком (векселедавцем) фізичній або юридичній особі 

(векселеутримувачеві), надаючи право останньому вимагати з боржника сплати після 

зазначеного терміну певної суми грошей, вказаної у векселі. 

Профіцит бюджету — перевищення доходів бюджету над його видатками. 

Проценти — доходи, отримані від операцій з борговими вимогами і зобов'язаннями, 

зокрема векселями, облігаціями, бонами та іншими платіжними документами, включно з 

операціями з державними скарбничими зобов'язаннями, а також будь-якими доходами, 

отриманими платником податку від надання коштів і матеріальних цінностей у кредит, та 

нарахування у вигляді премій чи виграшів або процентів від суми заборгованості. 

Р 
Реалізація продукції, робіт, послуг — господарська операція суб'єкта 

підприємницької діяльності, що передбачає передавання права власності на продукцію, 

роботи, послуги іншому суб'єктові підприємницької діяльності в обмін на еквівалентну 

суму коштів і боргових зобов'язань. Для цілей оподаткування датою реалізації вважається 

дата передавання права власності на зазначену продукцію, роботи, послуги згідно з 

базисними умовами поставки, визначеними сторонами, незалежно від строків здійснення 

оплати. 
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Регулювання економіки — це цілеспрямована зміна темпів розвитку господарства й 

окремих його структурних підрозділів на основі перерозподілу фінансових ресурсів. 

Регулювання економіки здійснюється в двох формах — саморегулювання та державного 

регулювання. Перша характеризується такими методами формування фінансової бази в 

різних ланках суспільного виробництва, які виробляють і використовують самі суб'єкти 

господарювання. Друга форма відображає втручання держави в процес розвитку 

суспільного виробництва за допомогою різних економічних інструментів, у тому числі за 

допомогою фінансових важелів. 

Резиденти — юридичні особи, включаючи і бюджетні організації, суб'єкти 

підприємницької діяльності, їхні філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, котрі 

складають окремий баланс, мають розрахунковий рахунок і здійснюють реалізацію 

продукції, робіт, послуг на митній території України. 

Рентабельність — один з основних вартісних показників ефективності виробництва. 

Він характеризує рівень ефективності витрат, здійснених у процесі виробництва та 

реалізації продукції, робіт і послуг. 

Рентабельність виробництва — показник ефективності виробництва, що 

обчислюється як відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних 

виробничих фондів і нормованих обігових коштів. Вимірюється у відсотках. 

Рентабельність продукції — фінансовий показник, що обчислюється як відношення 

прибутку від реалізації продукції до поточних витрат на її виробництво. Вимірюється у 

відсотках. 

Рентні платежі - встановлені за нафту та газ, що видобуваються в Україні. Основою 

стягнення є рентний дохід, який формується внаслідок того, що вартість їх видобування в 

Україні значно нижча від рівня цін на ці корисні копалини. 

Рішення про місцевий бюджет — нормативно-правовий акт Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим чи відповідної ради, виданий в установленому 

законодавством України порядку, то містить затверджені повноваження відповідно Раді 

Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації або 

виконавчому органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого 

бюджету протягом бюджетного періоду. 

Розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх керівників, 

уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та 

здійснення видатків з бюджету. 

с 
Самострахування — комплекс заходів, спрямованих на попередження ризиків, 

створення резервних фондів матеріальних і фінансових ресурсів, призначених покривати 

збитки, пов'язані зі страховими випадками. 

Самофінансування — один із методів фінансового забезпечення відтворювальних 

витрат, який ґрунтується на використанні суб'єктом господарської діяльності власних 

фінансових ресурсів без залучення коштів державного бюджету. При незабезпеченості 

власними коштами підприємство використовує фінансові ресурси, утворені завдяки 

випуску цінних паперів. 

Санація підприємства — комплекс заходів із оздоровлення фінансового стану 

підприємства й попередження його банкрутства. 

Собівартість — грошове вираження загальної суми витрат підприємства на 
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виробництво та реалізацію продукції, робіт, послуг. 

Соціальне страхування — система економічних відносин, за допомогою яких 

формуються й використовуються фонди грошових засобів, передбачені для матеріального 

забезпечення непрацездатних. 

Ставка податку - це законодавче встановлена величина податку на одиницю виміру 

бази оподаткування. Існують два підходи до встановлення податкових ставок: 

універсальний і диференційований. За універсального встановлюється єдина для всіх 

платників ставка, за диференційованого - кілька. Диференціація ставок може відбуватися 

у двох напрямах. Перший - у розрізі платників, коли для більшості платників виділяється 

основна ставка, а також знижені й підвищені ставки для окремих платників. Другий - у 

розрізі різних характеристик і оцінок об'єкта оподаткування. За способом побудови 

ставки податку поділяються на тверді та процентні. Тверді ставки встановлюються у 

грошовому вимірі на одиницю оподаткування в натуральному обчисленні. Процентні 

ставки встановлюються щодо об'єкта оподаткування, який має грошовий вимір. 

Процентні ставки можуть бути пропорційними, прогресивними, регресивними і 

змішаними. Пропорційні - це єдині ставки, що не залежать від розміру об'єкта 

оподаткування. Прогресивні - це такі ставки, розмір яких зростає в міру збільшення 

обсягів об'єкта оподаткування. Регресивні ставки на відміну від прогресивних 

зменшуються в міру зростання об'єкта оподаткування. У практиці оподаткування 

прогресивні і регресивні ставки можуть застосовуватись як окремо, так і в поєднанні - у 

вигляді прогресивно-регресивної і регресивно-прогресивної шкали ставок. 

Стратегічний фінансовий менеджмент — сфера діяльності, спрямована на 

реалізацію довгострокових перспективних рішень у галузі управління капіталом, що дає 

змогу визначити зміни у його складі та структурі, форми управління процесом 

фінансування розширеного відтворення виробництва. 

Страхувальник — фізична або юридична особа, котра страхує своє майно чи 

укладає зі страховою організацією договір особистого страхування та сплачує страхові 

внески. 

Страхування — система особливих перерозподільчих операцій, які виникають між 

учасниками страхового фонду в зв'язку з його утворенням за рахунок цільових грошових 

внесків і використання на відшкодування втрат суб'єкта господарювання та надання 

допомоги громадянам (або їхнім сім'ям) у разі настання страхових випадків (досягнення 

певного віку, внаслідок втрати працездатності, смерті тощо). Вирізняють майнове 

страхування, об'єктом якого є різні матеріальні цінності; особисте — страхування певної 

події в житті фізичної особи; страхування відповідальності, предметом якого є імовірні 

зобов'язання страхувальника щодо відшкодування збитків (шкоди) третім особам; 

страхування підприємницьких ризиків, де об'єктом є ризик неотримання прибутку або 

зазнавання збитків. Страхування може бути добровільним чи обов'язковим. 

Субвенції — міжбюджетні трансферти для використання з певною метою в порядку, 

визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції. 

Суб’єкти оподаткування - це особи (юридичні або фізичні), на яких покладено 

обов'язки сплачувати, утримувати та перераховувати податки до бюджету. Платника 

податку треба відрізняти від справжнього носія податку (кінцевого споживача) - особи, на 

яку податок припадає наприкінці усіх процесів перекладання. 

Сукупний оподатковуваний дохід — сума сукупних доходів, отриманих суб'єктом 

оподаткування у будь-якій формі (грошовій, матеріальній і нематеріальній) і за будь-яких 
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умов незалежно від джерела. 

т 
Товар — будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та 

інші немайнові права, призначені для продажу (сплатної передачі). 

Товари — матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривати ви, 

що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та 

погашення. 

Товарний кредит — будь-яка господарська операція суб'єкта підприємницької 

діяльності, що передбачає реалізацію продукції, робіт, послуг, передавання права 

власності іншому суб'єктові підприємницької діяльності або громадянину на умовах 

відстрочення платежу, якщо таке відстрочення перевищує звичайні строки банківських 

розрахунків або ЗО календарних днів від дати реалізації. 

Товарообмінні операції — господарська операція суб'єкта підприємницької 

діяльності, що передбачає розрахунок за реалізовану продукцію, роботи, послуги у 

грошовій формі, включаючи будь-які види погашення заліку взаємної заборгованості між 

сторонами господарської операції без проведення грошових розрахунків, за винятком 

випадків міждержавного клірингу. 

Трансфертна ціна — оптова ціна, що обслуговує оборот товарів і послуг у межах 

даного підприємства або фірми; за цією ціною здійснюються розрахунки за сировину, 

матеріали, напівфабрикати й послуги. 

Трастові (довірчі) операції — пов'язані з довірчими відносинами; управління майном 

небіжчика в інтересах спадкоємців; тимчасове управління майном осіб, котрі позбавлені 

права здійснювати цю функцію (неповнолітні, недієздатні); вкладання грошей в акції чи 

нерухомість, сплата грошей, податків. 

У 
Упущена вигода — дохід, який міг би одержати суб'єкт оподаткування в разі 

здійснення своїх справ і не одержав через обставини, що не залежать від нього, або 

протиправні щодо нього дії інших суб'єктів, якщо розмір його передбачуваного доходу 

можна обґрунтувати. 

Ф 
Факторинг — різновидність торгово-комісійних операцій, операція з 

перевідступлення першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому 

кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому 

кредитору. 

Фізичні особи — громадяни, в тому числі особи, які є суб'єктами підприємницької 

діяльності без створення юридичної особи. 

Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) - податок, який сплачують 

сільськогосподарські товаровиробники. Передумовами переходу сільськогосподарських 

товаровиробників на фіксований сільськогосподарський податок є наявність земель 

сільськогосподарського призначення та 75-відсотковий обсяг реалізації 

сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, 

включаючи переробку на давальницьких умовах, до загального обсягу реалізації за 

попередній звітний рік. 

Поряд з цим, платниками фіксованого сільськогосподарського податку не можуть 

бути сільськогосподарські підприємства, обсяг виручки від реалізації продукції власного 
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виробництва у яких складає менше 75 % від загального валового доходу, та: 

— у яких понад 50 % доходів від продажу сільськогосподарської продукції власного 

виробництва складає виручка від реалізації декоративних рослин (в т.ч. тепличних квітів), 

диких тварин і птахів, хутра та хутряних виробів; 

— які виробляють і реалізовують підакцизні товари крім виноградних виноматеріалів, 

що в подальшому використовуються іншими суб’єктами для виробництва готової 

продукції (вин, коньяків тощо); 

— які мають податковий борг на дату подачі заяви про набуття статусу платника 

фіксованого сільськогосподарського податку, крім недоїмки, що виникла внаслідок дії 

форс-мажорних обставин. 

Об’єктом оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком є площа 

сільськогосподарських угідь, яка передана товаровиробнику у власність або надана йому 

у користування, в тому числі й на умовах оренди. 

Фінанси — сукупність форм і методів формування, розподілу й використання 

централізованих і децентралізованих грошових фондів із метою виконання функцій і 

завдань держави, підприємств і населення із забезпечення умов розширеного відтворення, 

задоволення соціальних та інших потреб суспільства. 

Фінансова звітність — сукупність документів, що характеризує фінансовий стан 

підприємства. 

Фінансова інформація — система фінансових показників, передбачених для 

прийняття рішень і розрахованих на конкретних користувачів. 

Фінансова оренда (лізинг) — господарська операція суб'єкта підприємницької 

діяльності, що передбачає придбання орендодавцем матеріальних цінностей на 

замовлення орендаря з наступним передаванням орендарю права користування такими 

матеріальними цінностями на строк, не менший, ніж строк їхньої повної амортизації, з 

обов'язковим наступним передаванням права власності на такі матеріальні цінності 

орендарю. 

Фінансова політика — діяльність держави, підприємства щодо цілеспрямованого 

використання фінансів. Зміст фінансової політики полягає в тому, щоб розробляти 

концепцію розвитку фінансів, визначати основні напрями їхнього використання й заходи, 

спрямовані на досягнення оптимальної моделі перерозподілу фінансових ресурсів. 

Фінансова стратегія — комплекс заходів, спрямованих на досягнення перспективних 

фінансових завдань. 

Фінансовий апарат — органи, що здійснюють управління фінансами. До них 

належать працівники фінансових органів, податкової служби, фінансових відділів чи 

управлінь підприємств (організацій та установ), міністерств і відомств, які здійснюють 

функції оперативного управління фінансами. 

Фінансовий контроль — елемент системи управління фінансами, особлива сфера 

вартісного контролю за фінансовою діяльністю всіх економічних суб'єктів (держави, 

регіонів, підприємств та організацій), дотримання фінансово-господарського 

законодавства, доцільності витрат, економічної ефективності фінансово- господарських 

операцій. 

Фінансовий кредит — будь-яка господарська операція суб'єкта підприємницької 

діяльності, що передбачає надання коштів у позичку на визначений строк та під визначені 

проценти з поверненням основної суми заборгованості й нарахованих процентів у 

грошовій формі або інших формах забезпечення заборгованості, включаючи матеріальні 
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цінності та нематеріальні активи, надані в заставу. 

Фінансовий менеджер — спеціаліст, що здійснює вплив на рух капіталу, прибуток, 

інвестиції та накопичення. 

Фінансовий менеджмент — процес управління грошовим обігом, формуванням і 

використанням фінансових ресурсів підприємства. Це також система принципів, методів, 

засобів, за допомогою яких здійснюється управління грошовим обігом і фінансовими 

ресурсами. 

Фінансовий механізм — сукупність форм і методів формування й використання 

фінансових ресурсів, що застосовується з метою створення сприятливих умов для 

економічного і соціального розвитку суспільства. Згідно зі структурою фінансової 

системи фінансовий механізм поділяється на такі складові: фінансовий механізм 

підприємств, організацій, установ; страховий механізм; бюджетний механізм тощо. В 

кожному з них за функціональним призначенням можна виокремити такі ланки: 

фінансове планування; фінансові норми; фінансові санкції; стимули; ліміти тощо. 

Фінансовий ринок — ринок грошей, кредитних ресурсів, цінних паперів, фінансових 

послуг. 

Фінансовий стан підприємства — забезпеченість або незабезпеченість підприємства 

грошовими засобами, необхідними для господарської діяльності, підтримання 

нормального режиму праці та життя, здійснення грошових розрахунків з іншими 

економічними суб'єктами. 

Фінансові коефіцієнти — відносні показники фінансового стану підприємства, які 

відображають одні абсолютні фінансові показники відносно інших. 

Фінансові результати — процес одержання фінансових ресурсів, пов'язаний із 

виробництвом і реалізацією товарів, операціями на ринку капіталів. 

Фінансові ресурси — фонди грошових засобів, що формуються суб'єктами 

господарювання, державою та населенням і використовуються для розширеного 

виробництва, матеріального стимулювання працівників, задоволення соціальних потреб, 

як витрати на оборону й державне управління тощо. 

Фінансові фонди — грошові фонди, цю формуються за рахунок фінансових ресурсів. 

Призначення фінансових фондів полягає у підготовці умов, які забезпечують задоволення 

постійно зростаючих суспільних потреб. 

Фінансово-промислова група — група підприємств, установ, кредитних організацій 

(включаючи банки) та інвестиційних інститутів, що добровільно об'єднали свої капітали 

або консолідували пакети своїх акцій. 

Фінансування бюджету — надходження та витрати у зв'язку зі зміною обсягу боргу, а 

також зміною залишку готівкових коштів за бюджетом, які використовуються для 

покриття різниці між доходами і видатками бюджету. 

Фірма — підприємство або сукупність спеціалізованих організацій будь-якої форми 

власності, які є юридичними особами й об'єднуються для спільного управління 

виробництвом і реалізацією продукції. 

Фонд нагромадження — цільове джерело фінансування розширеного відтворення, 

розвиток матеріальної бази невиробничої сфери, приріст запасів і резервів в економіці 

держави. 

Фондовіддача — кількість продукції в розрахунку на одиницю вартості основних 

виробничих фондів. Зростання фондовіддачі — важливий напрямок щодо кращого 

використання основних виробничих фондів. 
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Фондомісткість — показник, обернено пропорційний показникові фондовіддачі. 

Обчислюють як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до 

річного обсягу виробленої продукції. 

Фондоозброєність — показник насичення основними виробничими фондами. Обсяг 

виробничих фондів у вартісному вимірі, що припадає на одного працівника підприємства. 

Обчислюється методом ділення середньорічної вартості основних виробничих фондів на 

середньооблікову чисельність працівників. 

Фонд оплати праці — цільове джерело фінансування витрат на оплату праці 

працівників підприємства, премії за виробничі результати, заохочувальні та 

компенсаційні виплати, що відносяться на собівартість продукції. 

Форвардна операція — господарська операція суб'єкта підприємницької діяльності, 

що передбачає придбання, продаж форвардної угоди, тобто зобов'язання придбати, 

продати продукцію сезонного виробництва, цінні папери або валютні цінності у 

визначений термін у майбутньому з фіксацією ціни реалізації на дату укладання, 

придбання форвардної угоди. При цьому покупець форвардної угоди має. право на 

відмову від її виконання винятково за наявності згоди іншої сторони форвардної угоди. 

Ф’ючерс — вид строкових контрактів на товарних і фондових біржах. Це виплата 

грошової суми за товар чи за акції через певний строк після укладання угоди щодо ціни, 

яка встановлена в контракті. Основна мета ф’ючерсної угоди - одержати різницю в цінах, 

або курсах акцій до завершення угоди. 

X 
Хеджування — операція зі страхування від ризику зміни вартості цінних паперів за 

допомогою укладання учасником ринку двох протилежних угод, в одній з яких він виграє 

від зміни їхньої вартості, в іншій — програє, зводячи, таким чином, фінансові ризики до 

мінімуму за рахунок взаємного погашення виграшу й програшу. 

Холдингова компанія — корпорація чи акціонерна компанія, що використовує свій 

капітал для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній із метою встановлення 

контролю над ними й управління значно більшим капіталом, ніж початковий, та 

одержання дивідендів. 

ц 
Цінні папери — грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини 

позички, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їхнім власником і 

передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також 

можливість передавання прав, що підтверджують ці документи, іншим особам. 

ч 
Чек — вид цінного паперу або грошовий документ строго встановленої форми, що 

містить беззаперечну вказівку власника поточного рахунка (чекодавця) банку сплатити 

зазначену суму конкретній особі чи пред'явникові чека (чекоодержувачу) суму коштів, 

вказану в чеку. 

Чистий дохід суб'єкта підприємницької діяльності від продажу продукції, робіт, 

послуг — виручка від продажу продукції, робіт, послуг, зменшена на суму нарахованого 

акцизного збору, податку на додану вартість, ввізного мита, митного збору та інших 

обов'язкових зборів і платежів, визначених чинним законодавством, а також на суму 

документально підтверджених витрат, що відносяться на собівартість продукції, робіт, 



29 

 

послуг. 

ю 
Юридична особа — підприємство, що виступає як суб'єкт громадянства, в тому числі 

господарських прав та обов'язків, яке має самостійний баланс, гербову печатку, 

розрахунковий рахунок у банку, діє на основі статуту або положення і відповідає у разі 

банкрутства майном, що йому належить. 

Я 
Ямайська валютна система (Я.В.С.) — сучасний етап у розвитку світової валютної 

системи, пов'язаний із рішеннями наради країн-членів МВФ в м. Кінгстоні (Ямайка, 1976 

р.). Я.В.С. передбачала відмову від низки головних принципів Бреттон- Вудса, повну 

демонетизацію золота та остаточний перехід до використання міжнародних 

розрахункових грошових одиниць як світових грошей — спеціальних прав запозичення — 

СДР, які є спеціальними записами на рахунках членів МВФ. У свою чергу все це 

передбачає відміну офіційної ціни на золото і золотих паритетів; припинення обміну 

доларів на золото для центральних банків і урядових органів; дозвіл на продаж і купівлю 

золота за ринковими цінами; право вибору країнами будь- якого режиму валютного 

курсу; визнання системи валютних курсів, що плавають, проти їх твердої фіксації; 

надання МВФ повноважень щодо нагляду за валютною політикою його країн-членів. За 

золотом зберігалася роль фонду ліквідних активів для придбання ключових валют. 

Формальне підтвердження отримала нерегламентованість офіційних резервних активів, 

що використовуються; поняття "валюта, що конвертується” було замінено на поняття 

„валюта, що вільно використовується ’ ’. 
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