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ВСТУП 

 
Проголосивши незалежність, Україна взяла курс на побудову демо-

кратичної, правової, держави із запровадженням принципів ринкової 
економіки. Одним із елементів якої являється функціональний ринок цін-
них паперів, становлення якого продовжується і на даний час. 

А тому ефективне державно-правове регулювання вказаного 
суб’єкта фінансового ринку буде сприяти як надходженню коштів до 
державного бюджету, так і покращення фінансового обслуговування на-
селення. Вказані умови полягають в тому, що законодавчо визначаються 
основи правового регулювання ринку цінних паперів і встановлюються 
ефективні основи розрахунків. Тобто, юридично забезпечується функціо-
нування одного із елементів фінансового ринку. 

Проте, досить часто в такій важливій сфері господарювання вини-
кає низка правопорушень, в тому числі і у сфері обігу валюти, цінних па-
перів, а також пов'язаних із діяльністю ломбардів. 

Дані методичні рекомендації визначають порядок збору матеріалів 
та документування правопорушень у сфері обігу валюти, цінних паперів 
а також пов'язаних із діяльністю ломбардів. 

Розрахована для працівників практичних підрозділів управлінь за-
хисту економіки, курсантів (студентів) вищих навчальних закладів, юри-
стів, а також широкого кола зацікавлених осіб. 
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1. Адміністративна відповідальність за правопорушення  
у сфері обігу валюти, цінних паперів, а також пов'язаних  

із діяльністю ломбардів 
 

У сфері валютного регулювання застосовують адміністративну та 
кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність застосо-
вується у формі матеріального відшкодування прямих, побічних збитків, 
утраченої вигоди, матеріального відшкодування моральної шкоди, а та-
кож майнових санкцій. Кримінальна відповідальність запроваджується 
лише у випадках, передбачених кримінальним законодавством України. 

Валютне законодавство – це система правових норм, які визначають 
порядок здійснення операцій з валютними цінностями всередині країни 
та у взаємовідносинах з іншими країнами.  

Розв’язання питання щодо відповідальності (адміністративної чи 
кримінальної) за порушення валютного законодавства залежить від: 

- виду валютних цінностей – іноземна валюта, цінні папери в інозе-
мній валюті; 

 - виду операцій (незаконні скуповування, продаж, обмін, викорис-
тання валютних цінностей як засобу платежу або як застави); 

 - ознак суб’єкта – юридична особа, фізична особа; резидентності – 
резидент, нерезидент. 

Відповідно до ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про сис-
тему валютного регулювання і валютного контролю» 19 лютого 1993 ро-
ку № 15-93 порушенням валютного законодавства України є: незаконні 
скуповування, продаж, обмін чи використання валютних цінностей як за-
собу платежу або як застави, тобто вчинення цих дій без відповідного до-
зволу (ліцензії), якщо відповідно до цього Декрету та інших актів валют-
ного законодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обов’язковою, 
тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згід-
но із чинним законодавством України. 

Відповідно до п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України 
від 18 квітня 1997 року № 5, під скуповуванням слід розуміти дії, 
пов’язані з одноразовим чи багаторазовим оплатним придбанням валют-
них цінностей у власність. Продаж валютних цінностей – це оплатне від-
чуження їх іншим особам. Обміном є операція, в процесі якої сторони 
передають одні валютні цінності в обмін на інші. 

Використання валютних цінностей як засобу платежу – це розраху-
нок ними за товари, послуги, об’єкти права інтелектуальної власності 
тощо. Використання валютних цінностей як застави полягає в переданні 
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та прийнятті їх у рахунок забезпечення зобов’язань. 
Наведений перелік незаконних валютних операцій є вичерпним, ві-

дтак інші операції з валютними цінностями – розмін, позика, дарування, 
передання за заповітом чи отримання в спадщину тощо не містять складу 
злочину. Разом із тим отримання валютними цінностями відсотків за до-
говором позики слід вважати використанням їх як засобу платежу за на-
дану послугу, що тягне за собою відповідальність. 

До адміністративної відповідальності за порушення валютного за-
конодавства можна віднести також санкції, що їх НБУ встановив статтею 
16 Декрету, адже стаття 16 Декрету, як і стаття 162 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (КУпАП) за порушення валютного за-
конодавства передбачають відповідальність у вигляді фінансових санк-
цій. Для ефективнішого використання статті 16 Декрету на практиці НБУ 
видав у 1993 році «Інструкцію про порядок використання ст. 16 Декрету 
Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року «Про систему валю-
тного регулювання та валютного контролю». Цією інструкцією НБУ ви-
значає такий порядок накладення стягнень, передбачених Декретом. 

 
 
1.1. Фінансові санкції 
 
Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені 

Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером відповідно до 
закону не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Згідно зі ст. 9 
Кодексу України про адміністративні правопорушення визнано: 

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається про-
типравна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка пося-
гає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 
встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адмініст-
ративну відповідальність. 
 
Види порушень валютного законодав-

ства 
Фінансові санкції за порушення 

валютного законодавства 

Здійснення операцій з валютними цінно-
стями без отримання генеральної ліцензії 
Національного банку України 

Штраф у сумі, еквівалентній сумі 
(вартості) зазначених валютних цін-
ностей, перерахованій у валюту 
України за обмінним курсом Націо-
нального банку України на день 
здійснення таких операцій 

Здійснення операцій з валютними цін- Штраф у сумі, еквівалентній сумі 
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За вчинення адміністративних правопорушень (ст. 24 КУпАП) мо-

жуть застосовуватися такі адміністративні стягнення: 
1) попередження; 
2) штраф; 
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 
4)конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосеред-
нім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, отриманих 

ностями, що потребують отримання ліце-
нзії Національного банку України без 
отримання індивідуальної ліцензії Націо-
нального банку України 

зазначених валютних цінностей, пе-
рерахованій у валюту України за 
обмінним курсом Національного ба-
нку України на день здійснення та-
ких операцій 

Порушення резидентами порядку роз-
рахунків, установленого статтею 7 Де-
крету 

Штраф у розмірі, еквівалентному 
сумі валютних цінностей, що вико-
ристовувалися при розрахунках, пе-
рерахованій у валюту України за 
обмінним курсом Національного ба-
нку України на день здійснення та-
ких розрахунків 

Невиконання уповноваженими банками 
обов’язків, передбачених пунктом 4 стат-
ті 4 та пунктом 2 статті 13 Декрету 

Позбавлення генеральної ліцензії 
Національного банку України на 
право здійснення валютних операцій 
або штраф у розмірі, що встановлю-
ється Національним банком України 

Несвоєчасне подання, приховування або 
перекручення звітності про валютні опе-
рації 

Штраф у сумі, що встановлюється 
Національним банком України 

Невиконання резидентами вимог щодо 
декларування валютних цінностей та ін-
шого майна, передбачених статтею 9 Де-
крету 

Штраф у сумі, що встановлюється 
Національним банком України 

Торгівля іноземною валютою банками та 
іншими кредитно-фінансовими устано-
вами без отримання ліцензії Національ-
ного банку України та (або) з порушен-
ням порядку й умов торгівлі валютними 
цінностями на міжбанківському валют-
ному ринку України, встановлених Наці-
ональним банком України 

Штраф у сумі, еквівалентній сумі 
(вартості) зазначених валютних цін-
ностей, перерахованій у валюту 
України за обмінним курсом Націо-
нального банку України на день 
здійснення таких операцій 
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унаслідок вчинення адміністративного правопорушення. 
За порушення валютного законодавства України як резидентами, 

так і нерезидентами застосовують фінансові санкції. Відповідно до ст. 
162 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконні 
скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засо-
бу платежу або як застави тягнуть за собою попередження або накладен-
ня штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян із конфіскацією валютних цінностей. 

Санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються Національним 
банком України та за його визначенням підпорядкованими йому устано-
вами. Оскарження дій щодо накладення стягнень провадиться у судовому 
порядку. Суми стягнених штрафів спрямовуються до державного бюдже-
ту України. 

 
Фінансові санкції, що застосовуються за порушення  

валютного законодавства 

Згідно зі статтею 2343 Кодексу України про адміністративні право-
порушення Національний банк України розглядає справи про адміністра-
тивні правопорушення, пов’язані з допущенням порушень банківського 
законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або 
здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи 
інших кредиторів банку (стаття 1665), а також порядку подання фінансо-
вої звітності, ліквідаційного балансу та ведення бухгалтерського обліку в 
разі ліквідації банку (стаття 1666). Від імені Національного банку Украї-
ни розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати 
адміністративні стягнення мають право Голова Національного банку 
України та його заступники, керівники територіальних управлінь Націо-
нального банку України та їхні заступники (стаття 2343). 

Положенням про порядок накладення адміністративних штрафів, 
затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 
29.12.2001 року № 563, передбачено, що повноваження посадових осіб 
можуть виконуватися посадовими особами, що їх заміщають, у встанов-
леному порядку. Зазначені посадові особи, які уповноважені розглядати 
справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адмініс-
тративні стягнення, передбачені статтями 1665, 1666 Кодексу , у межах 
своїх повноважень і лише під час виконання службових обов’язків. 

Відповідно до п. 2.2. Положення про порядок накладення адмініст-
ративних штрафів Національний банк України вживає заходів щодо при-
тягнення до адміністративної відповідальності за допущення порушень: 

а) банківського законодавства;  
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б) нормативно-правових актів Національного банку України; 
в) у разі здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам 

вкладників чи інших кредиторів банку; 
г) порядку подання фінансової звітності, ліквідаційного балансу та 

ведення бухгалтерського обліку в разі ліквідації банку; 
ґ) у разі незаконного розголошення або використання інформації, 

що становить банківську таємницю; 
д) створення перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового 

адміністратора або ліквідатора до банку, його активів, книг, записів, до-
кументів; 

е) у разі здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії; 
є)вимог щодо ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію; 

ж) порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають первин-
ному фінансовому моніторингу; 

з) неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інфо-
рмації про фінансові операції, що підлягають первинному фінансовому 
моніторингу спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з пи-
тань фінансового моніторингу; 

и) у разі невиконання вимог щодо зберігання документів, що сто-
суються ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції, та доку-
ментації щодо проведених ними фінансових операцій; 

і) у разі розголошення інформації, яка надається спеціально уповно-
важеному органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу або 
факту надання такої інформації. 

Адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше як за 
два місяці від дня вчинення правопорушення, а за тривалого правопору-
шення –два місяці від дня його виявлення. У разі відмови в порушенні 
кримінальної справи або її закриття, але за наявності в діях порушника 
ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення мо-
же бути накладене не пізніше як за місяць від дня прийняття рішення про 
відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття. 

Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, впродовж року 
від дня завершення виконання стягнення не вчинила нового адміністра-
тивного правопорушення, то ця особа вважається такою, яка не була під-
дана адміністративному стягненню. 
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2. Основні вимоги щодо збору і оформлення  

при правопорушеннях у сфері обігу валюти, цінних паперів,  
а також пов'язаних із діяльністю ломбардів 

 
Під час відкриття провадження та здійснення розслідування по спра-

ві особливу увагу слід зосередити на процесуальних нормах, якими регла-
ментується порядок реалізації норм матеріального права. Так, нормами 
Закону України «Про звернення громадян» регламентується порядок та 
строки подання звернення, форма звернення, порядок їх розгляду тощо. 
Розділом 4 КУпАП «Провадження по справам про адміністративні право-
порушення» регламентується порядок проведення адміністративного роз-
слідування. Статтею 255 КУпАП передбачено органи, що наділені повно-
важеннями щодо зібрання матеріалів по справі та складання адміністрати-
вного протоколу, а ст. ст. 254, 256, 261, 264-266, 268-273 КУпАП - перед-
бачено процесуальні документи (протоколи, пояснення, висновки та ін.), 
якими оформлюється кожна процесуальна дія, спрямована на реалізацію 
завдань адміністративного провадження визначених у ст. 245, Кодексу. 

Основним документом по адміністративній страві є протокол про 
адміністративне правопорушення. Відповідно до ст. 256 КУпАП, у про-
токолі про адміністративне правопорушення вказуються: дата і місце йо-
го складання, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала про-
токол, відомості про особу порушника; місце, час здійснення і сутність 
адміністративного порушення; нормативний акт, що передбачає відпові-
дальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, 
якщо вони є, пояснення порушника й інші відомості, необхідні для розг-
ляду справи. Якщо правопорушенням заподіяна майнова шкода, про це 
також указується в протоколі. 

Протокол підписується особою, що його склала, і особою, що вчи-
нила адміністративне правопорушення; за наявності свідків і потерпілих 
протокол може бути підписаний також і цими особами. 

У разі відмови особи, що вчинила правопорушення, від підписання 
протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, що вчинила правопо-
рушення, має право представити пояснення, що додаються до протоколу, 
і зауваження за змістом протоколу, а також викласти мотиви своєї відмо-
ви від його підписання. 

При складанні протоколу порушникові роз'яснюються його права і 
обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка в 
протоколі. 

Залежно від характеру вчиненої провини, а також вимог відомчих 



Методичні рекомендації 

11 

нормативних актів (інструкцій, положень тощо) у справах про адміністра-
тивні правопорушення, окрім цих реквізитів можуть бути наведені й інші 
відомості, що розширюють зміст протоколу за рахунок нової інформації. 

Так, наприклад, у протоколі про порушення правил про валютні 
операції мають бути дані про спосіб здійснення цих незаконних операцій 
(скупка, продаж, обмін або використання як засіб платежу, спекуляція 
цими цінностями), про приналежність іноземної валюти і платіжних до-
кументів в іноземній валюті, сумі банківських платіжних документів в 
національній валюті. Необхідно отримати і залучити до справи довідку 
Національного банку України про вартість по офіційному курсу в грив-
нях на момент здійснення даного адміністративного правопорушення ви-
лучених іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті. 

 
 

3. Алгоритм дій працівника Національної поліції  
щодо викриття фактів порушення законодавства  

у сфері фінансових послуг, які надаються ломбардами 
 

1. Відвідати адресу за гіперпосиланням http://www.kis.nfp.gov.ua та 
отримати інформацію з Державного реєстру фінансових установ про 
ломбарди та їх відокремлені підрозділи, що знаходяться на території об-
слуговування відповідного територіального підрозділу.  

В реєстрі знаходяться данні про назву ломбарду, його коду 
ЄДРПОУ, керівника, місцезнаходження, наявності та місцезнаходження 
відокремлених підрозділів та інші дані. 

2. Надати письмові запити до Національної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг по ломбардам, які знаходяться на території об-
слуговування відповідного органу, про надання документів, які стали підс-
тавою для прийняття рішення про внесення інформації про ломбард та йо-
го відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ. 

Для оперативного отримання необхідної інформації письмовий запит 
сканується та надсилається на електронну скриньку (буде вказано додатко-
во) та звичайною поштою. Скановані копії документів ломбардів та їх відо-
кремлених підрозділів будуть надіслані ініціатору на електрону пошту. 

3. Отримавши інформацію від Нацкомфінпослуг, керівник підрозді-
лу організовує перевірку документів поданих ломбардом (відокремленим 
підрозділом) для внесення до Державного реєстру фінансових установ 
(довідок, диплома та свідоцтва службових осіб ломбарду інших докумен-
тів) зазначених в розділах IV та VIII Положення про Державний реєстр 
фінансових установ http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2161-13 . 
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4. За результатами перевірки документів наданих ломбардом для 
внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ, устано-
вивши факти подання недостовірної інформації готує відповідну довідку, 
додаючи підтверджуючі документи та надсилає її до Департаменту для 
подальшого спрямування до Нацкомфінпослуг для прийняття рішення 
про виключення з реєстру. 

5. Співробітник поліції виходить за адресою місцезнаходження 
ломбарду або його відокремленого підрозділу та встановлює таке: 

5.1.1 реальне місцезнаходження ломбарду або його відокремленого 
підрозділу (встановити точну адресу будівлі, належність приміщення в 
якому розташований ломбард або відокремлений підрозділ); 

5.1.2 у разі знаходження ломбарду або його відокремленого підроз-
ділу не за адресою зазначеною в Державному реєстрі фінансових установ 
прийняти міри щодо документування такого факту шляхом складання 
протоколу огляду (без участі понятих) із використанням технічних засо-
бів (фото зйомки) щодо реального місцезнаходження ломбарду або його 
відокремленого підрозділу, опитування громадян, встановлення власника 
адреси місцезнаходження ломбарду, опитування його та отримання до-
кументів про оренду приміщення. 

Протокол огляду повинен містити інформацію про дату, час та міс-
це його складання, даних співробітника поліції який його склав, назву 
ломбарду або його відокремленого підрозділу, місцезнаходження ломба-
рду або його відокремленого підрозділу зазначеного в Державному ре-
єстрі фінансових установ, фактичне місцезнаходження ломбарду та його 
опис (кіоск, інша мала архітектурна форма, нежитлове приміщення в бу-
динку та ін.), належність приміщення та інші дані; 

5.2.1 встановлює, чи відповідає приміщення в якому надаються фі-
нансові послуги вимогам установленим розділом VIII Положення про 
Державний реєстр фінансових установ, а саме: приміщення в якому здій-
снюється діяльність повинне бути не менше 5 квадратних метрів та мати 
спеціальне місце зберігання заставленого майна.  

Спеціальне місце зберігання заставленого майна - окреме примі-
щення, окрема територія, інше місце з обмеженим доступом, які мають 
відповідати вимогам, установленим законодавством, бути розташовани-
ми за місцезнаходженням ломбарду чи його відокремленого підрозділу 
або за іншою адресою та бути обладнаними необхідними засобами, які 
мають забезпечити збереження предметів застави та утримування пред-
метів застави в належному стані; 

5.2.2 у разі невідповідності приміщення ломбарду вимогам, устано-
вленим розділом VIII Положення установ прийняти міри щодо докумен-
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тування такого факту шляхом складання протоколу огляду (без участі 
понятих) із використанням технічних засобів (фото зйомки), опитування 
громадян, опитуванням працівника та керівника ломбарду або його відо-
кремленого підрозділу. 

Оглядати внутрішнє приміщення ломбарду або його відокремлено-
го підрозділу дозволяється лише з дозволу керівника ломбарду або його 
відокремленого підрозділу, або уповноваженого ними представника; 

5.3 матеріали, отримані під час проведення заходів викладених в п. 
5.1 - 5.2 та довідку про виявлені порушення невідкладно направити до 
Департаменту захисту економіки; 

6. шляхом ініціативного пошуку встановити ломбарди або їх відо-
кремлені підрозділи які не внесені до Державного реєстру фінансових 
установ та провести заходи щодо їх документування, а саме: 

6.1 здійснити пошук інформації в мережі Інтернет про ломбарди або 
їх відокремлені підрозділи, що знаходяться на території обслуговування, 
встановити назву ломбарду, адреси надання фінансових послуг та зіста-
вити із інформацією з даними Державного реєстру фінансових установ; 

6.1.1 у разі відсутності ломбарду або його відокремленого підрозді-
лу в Державному реєстру фінансових установ, працівник поліції вихо-
дить за місцем його знаходження, документує факти надання фінансових 
послуг, повідомляє про виявлений факт найближчий підрозділ поліції та 
забезпечує внесення інформації до Єдиного обліку, допомагає слідчо-
оперативній групі зафіксувати порушення законодавства; 

6.1.2 після розгляду матеріалів ЄО відповідним підрозділом поліції 
та складання висновку про відсутність ознак складу кримінального пра-
вопорушення,  копії матеріалів висновку, та прийняти рішення про скла-
дання у відношенні особи яка надавала фінансові послуги або керівника 
ломбарду (його відокремленого підрозділу) протоколу про адміністрати-
вне правопорушення передбачене статтею 164 КУпАП та направлення 
його до відповідного суду згідно вимог КУпАП. 

 
 

4. Окремі інструкції для працівників Національної поліції 
 
4.1. Щодо ломбардів та інших фінансових установ 
Особа для повернення своїх викрадених або втрачених речей звер-

тається до відділу поліції де пише заяву, слідчий вносить інформацію до 
ЄРДР, далі слідчий дає доручення оперативному підрозділу, встановити 
свідків, особу яка вчинила це діяння, місцезнаходження втраченого або 
викраденого майна. Оперативний працівник знаходить втрачену або ви-
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крадену річ у ломбарді, пише рапорт на слідчий підрозділ, подає запит до 
ломбарду, слідчий дає клопотання на виїмку речей і направляє її до суду і 
вже з ухвалою суду оперативний працівник йде до ломбарду та прово-
дить виїмку. 

 
4.2. Щодо обігу грошової валюти 
При розрахунку треба уважно перераховувати готівку, перевірити 

гроші на спеціальних апаратах, не відходячи від місця, де були отримані 
купюри. Якщо фальшива банкнота виявлена, слід негайно звернутися до 
правоохоронних органів.  

Звертати увагу на наступні ознаки, що не підробляються фальшиво-
монетниками: (технологічні засоби захисту: як виконана лазером «мікро-
перфорація» номіналу на широкому купонному поле (виконані абсолютно 
рівними паралельними рядами мікроотворів, невловимими на дотик); кіпп-
ефект «РР» видимий в нижній частині лицьового боку банкноти, мікротек-
сти). Ефективний спосіб – визначення автентичності купюр з застосуван-
ням апаратів з інфрачервоним випромінюванням протяжного типу. 

Працівник організацій, виявивши фальшиву купюру повинен: 
- якщо є будь-яка апаратура по визначенню достовірності грошових 

знаків, перевірити купюру ще раз; 
- не віддавати купюру збувальників, повідомити про те, що трапи-

лося в поліцію; 
- пояснити громадянину, який надав купюру, про те, що є ознаки 

підробки і необхідно дочекатися поліцію; 
- запам'ятати прикмети особи, яка передала грошовий квиток; 
- у випадку якщо особа, яка надала фальшиві купюри, зникла, запа-

м'ятати напрямок його руху, можливий транспорт та інших осіб, про що 
негайно повідомити в поліцію; 

- до приїзду співробітників поліції відкласти грошовий квиток, який 
викликав сумнів у бік; по можливості, необхідно обмежити доступ інших 
осіб до «підозрілої» банкноти, тому що на ній можуть залишитися відби-
тки пальців, в тому числі і збувальників.  

Працівник поліції на місці правопорушення складає протокол де за-
значає всі данні, які були виявленні при спробі особи скористатися неза-
конною грошовою валютою, та вносить данні до ЄО і починає криміна-
льне провадження. 

 

Алгоритм дій такий: 
- під час отримання повідомлення, черговий вносить данні до ЄО; 
- направляється слідчо-оперативна група; 
- приймається заява від особи, яка отримала купюру з ознаками під-
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робки; 
- опитується дана особа; 
- опитуються свідки (якщо вони є); 
- вилучається купюра (купюри) з ознаками підробки; 
- опитується особа, яка збула вказану купюру, якщо вона на даний 

момент присутня; 
- слідчий розпочинає кримінальне провадження. 
Різновидом валютних операцій є купівля-продаж (обмін) валюти. 

Під час надходження повідомлення про незаконну купівлю або продаж 
валюти необхідно: 

- опитати особу, яка звернулася з інформацією про незаконний обмін 
валюти; 

- опитати свідків, якщо вони є; 
- працівник поліції опитує особу котра проводить незаконну опера-

цію з валютою; 
- встановлюються данні про те, що вищевказана особа не має відпо-

відних документів на проведення даної операції; 
- в присутності свідків вилучається валюта; 
- складається адміністративний протокол, який направляться до суду. 
 
4.3. Щодо цінних паперів 
При одержанні даних про появу в обігу фальшивих грошей: 
а) негайно інформувати чергового органу внутрішніх справ про об-

ставини і місце виявлення фальшивих грошей (ким, коли і якого гатунку, 
в якій кількості або сумі виявлені фальшиві гроші); 

б) детально опитати осіб, дії яких пов'язані з прийманням грошей, а 
також громадян, які стали свідками виявлення фальшивих грошей, про 
прикмети особи, яка підозрюється у реалізації фальшивих грошей; 

в) особисто або за допомогою громадян затримати особу, яка підоз-
рюється у збуті фальшивих грошей, і негайно в присутності свідків про-
вести зовнішній огляд одягу та речей підозрюваного, не даючи йому при 
цьому змоги знищити (викинути, розірвати, переховати, проковтнути) 
фальшиві гроші; 

г) якщо громадянина, який збуває фальшиві гроші, не вдалося за-
тримати в момент їх збуту, але отримані дані свідчать про можливість 
його виявлення, негайно розпочати його розшук та переслідування. 
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5. Перелік нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

ломбардів та інших фінансових установ, обіг цінних паперів  
та обіг валют 

 
Загальне законодавство у сфері ринків фінансових послуг 

 
Указ президента України № 1070/2011 від 23.11.2011р. «Про Націона-

льну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг» 

Розпорядження Держфінпослуг № 5555 від 31.03.2006р. «Про мож-
ливість надання юридичними особами – суб'єктами господарювання, які 
за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових 
послуг з надання коштів у позику та надання поручительств» 

Закон України № 2704-IV від 23.06.2005р. «Про організацію форму-
вання та обігу кредитних історій» 

Розпорядження Держфінпослуг № 1515 від 08.07.2004р. «Про за-
твердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяль-
ності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг» 

Закон України № 1961-IV від 01.07.2004р. «Про обов'язкове страху-
вання цивільно-правової відповідальності власників наземних транспорт-
них засобів» 

Розпорядження Держфінпослуг № 41 від 28.08.2003р. «Про затвер-
дження Положення про Державний реєстр фінансових установ» 

Закон України № 1057-IV від 09.07.2003р. «Про недержавне пенсій-
не забезпечення» 

Закон України № 978-IV від 19.06.2003р.  «Про фінансово-кредитні 
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з не-
рухомістю» 

Закон України № 2908-III від 20.12.2001р. «Про кредитні спілки» 
Закон України № 2664-III від 12.07.2001р. «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг» 
Закон України № 723/97-ВР від 16.12.1997р. «Про фінансовий лі-

зинг» 
Закон України № 270/96 від 03.07.1996р. «Про рекламу» 
Закон України № 85/96-ВР від 07.03.1996р. «Про страхування» 
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Законодавство, що регулює діяльність фінансових компаній,  
ломбардів 

 
Розпорядження № 352 від 06.02.2014р. «Про віднесення операцій з 

фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпо-
рядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України від 03 квітня 2009 року N 231» 

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2531 від 04.12.2012р. «Про за-
твердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі 
у фінансовій установі» 

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2422 від 27.11.2012р. «Про за-
твердження Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною ко-
місією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 

Розпорядження Держфінпослуг № 2319 від 20.11.2012р. «Про за-
твердження Положення про застосування Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, захо-
дів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та ви-
знання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» 

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1676 від 09.10.2012р. «Про за-
твердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування 
фінансових активів для придбання товарів у групах»  

Указ президента України № 1070/2011 від 23.11.2011р. «Про Націона-
льну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг» 

Розпорядження Держфінпослуг № 1140 від 02.10.2008р. «Про за-
твердження нової редакції Положення про порядок унесення інформації 
про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ та про внесен-
ня змін до деяких нормативно-правових актів» 

Розпорядження Держфінпослуг № 5555 від 31.03.2006р. «Про мож-
ливість надання юридичними особами – суб'єктами господарювання, які 
за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових 
послуг з надання коштів у позику та надання поручительств» 

Розпорядження Держфінпослуг № 4802 від 18.10.2005р. «Про за-
твердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінан-
сових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами» 

Розпорядження Держфінпослуг № 4132 від 09.06.2005р. «Про за-
твердження Положення про провадження діяльності небанківських фі-
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нансових установ, які здійснюють емісію іпотечних сертифікатів» 
Розпорядження Держфінпослуг № 4084 від 27.05.2005р. «Про за-

твердження Положення про видачу небанківським фінансовим установам 
дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів» 

Розпорядження Держфінпослуг № 3981 від 26.04.2005р. «Про за-
твердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбар-
дами» 

Розпорядження Держфінпослуг № 2740 від 04.11.2004р. «Про за-
твердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг» 

Розпорядження Держфінпослуг № 1590 від 13.07.2004р. «Про затвер-
дження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансо-
вих установ» 

Розпорядження Держфінпослуг № 1515 від 08.07.2004р. «Про за-
твердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяль-
ності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг» 

Розпорядження Держфінпослуг № 27 від 27.01.2004р. «Про затвер-
дження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими 
товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарюван-
ня, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але ма-
ють визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпос-
луг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» 

Розпорядження Держфінпослуг № 21 від 22.01.2004р. «Про затвер-
дження Положення про надання окремих фінансових послуг юридични-
ми особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом 
не є фінансовими установами» 

Розпорядження Держфінпослуг № 41 від 28.08.2003р. «Про затвер-
дження Положення про Державний реєстр фінансових установ»  

Розпорядження Держфінпослуг № 25 від 05.08.2003р. «Про затвер-
дження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансови-
ми установами» 

Закон України № 249-IV від 28.11.2002р. «Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму» 

Закон України № 2664-III від 12.07.2001р. «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

Закон України № 723/97-ВР від 16.12.1997р. «Про фінансовий лі-
зинг» 

Закон України № 785-XII від 26.02.1991р. «Про підприємництво» 
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ГЛОСАРІЙ 

 
Авальний кредит – банківський кредит, призначений для сплати за 

зобов'язанням клієнта в тому разі, коли він сам неспроможний цього зроби-
ти. Здійснюється у формі авалю векселя. 

Акредитив – 1) договір, що містить зобов'язання банку-емітента, ви-
конати з доручення клієнта платіж на користь бенефіціара або доручення 
іншому банку (банкові-виконавцю) здійснити цей платіж; 2) розрахунковий 
документ з розпорядженням однієї кредитної установи іншій такій установі 
здійснити за рахунок спеціально задепонованих коштів оплату товарно-
транспортних документів за відвантажений товар. 

Акредитив безвідкличний – такий, що може бути змінений або ану-
льований тільки за згодою на це бенефіціара. 

Акредитив відкличний – такий, що може бути змінений або анульо-
ваний банком-емітентом безпосереднього повідомлення бенефіціара. 

Акредитив непокритий – акредитив, оплата якого гарантується бан-
ком-емітентом за рахунок банківського кредиту у разі браку коштів на ра-
хунку платника. 

Акредитив покритий – акредитив, що передбачає попереднє депону-
вання коштів платником. 

Активи – ресурси, набуті підприємством у результаті минулої госпо-
дарської діяльності, використання яких, як очікується, забезпечить економі-
чні вигоди в майбутньому. 

Активи підприємства – сукупність майнових прав, що належать під-
приємству і відображаються в активі балансу. 

Акцептний кредит – один із видів кредитів комерційних банків, пов'я-
заний із вексельним обігом. На відміну від облікового кредиту, що надається 
векселедержателю (одержувачу коштів за векселем), акцептний кредит нада-
ється векселедавцеві (платникові за векселем) і є гарантійною послугою. 

Акцизний збір – непрямий податок, що встановлюється на підакцизні 
товари та включається в їх ціну у твердих сумах з одиниці реалізованого то-
вару або виходячи з відсоткової ставки до оподатковуваного обороту. 

Акція – вид цінних паперів, що являє собою свідоцтво про власність 
на визначену частку статутного (складеного) капіталу акціонерного товари-
ства і надає її власнику (акціонеру) певні права, зокрема: право на участь в 
управлінні товариством, право на частину прибутку товариства у випадку 
його розподілу (дивіденд), а у випадку ліквідації – на частину залишкової 
вартості підприємства. 

Амортизаційні відрахування – періодичні відрахування частини вар-
тості основних засобів з метою відшкодування їх зношування. 
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Амортизація – процес поступового перенесення на виготовлену про-
дукцію вартості основних засобів нематеріальних активів з урахуванням ви-
трат на їх придбання, виготовлення або поліпшення. 

Арбітражний керуючий – фізична особа, яка має ліцензію, видану в 
установленому законодавством порядку і діє на підставі ухвали арбітражного 
суду під час провадження справи про банкрутство. Функції арбітражного ке-
руючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх ста-
діях провадження справи про банкрутство може виконувати та сама особа. 

Баланс – 1) головний інформаційний документ бухгалтерського облі-
ку, що стосується складу і вартісних оцінок активів і пасивів; 2) звіт про фі-
нансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, 
зобов'язання і власний капітал. 

Баланс доходів і витрат – форма річного фінансового плану, яка 
складається з двох частин: перша – доходи та надходження грошових кош-
тів; друга – витрати та відрахування грошових коштів. 

Банківська позичка – основна форма кредиту, коли банк надає кліє-
нтові в тимчасове користування частину власного або залученого капіталу 
на умовах повернення зі сплатою банківського відсотка. 

Банківські метали – це золото, срібло, платина, метали платинової 
групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно досвітових стан-
дартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, 
вироблені з дорогоцінних металів. 

Банкрутство – пов'язана з браком активів у ліквідній формі неспро-
можність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк 
пред'явлені до нього кредиторами вимоги й виконати зобов'язання перед 
бюджетом. 

Бартер (товарний обмін) – господарська операція, яка передбачає 
проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій іншій, ніж 
грошова, формі, включаючи всі види заліку та погашення взаємної заборго-
ваності; бартерні операції не передбачають зарахування коштів на рахунки 
продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг). 

Безготівкова форма розрахунків – грошові розрахунки, які здійс-
нюються за допомогою записів на рахунках у банках. 

Безготівкові розрахунки – переказ певної суми коштів із рахунків 
платників на рахунки одержувачів коштів, а також переказ банками з дору-
чення підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу 
банку, на рахунки одержувачів коштів. 

Валюта України – грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських 
білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним пла-
тіжним засобом на території України. 

Валюта – грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку 
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в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної дер-
жави, які є фізичним аспектом національної грошової маси. Інша частина 
грошової маси країни складається з банківських депозитів(депозитних гро-
шей), власність на яку може бути передана за допомогою чеків,дебетових 
карток або інших форм грошових переказів. Депозитні гроші і валюта є 
грошима у тому сенсі, що обидва вони є допустимими як засіб платежу. 

Вартість, яка амортизується – первісна або переоцінена вартість не-
оборотних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. 

Векселі казначейські – вид державних цінних паперів, які випуска-
ються для покриття видатків державного бюджету. 

Векселі приватні – вид цінних паперів, що імітуються корпораціями, 
комерційними банками, фінансовими групами і не мають спеціального за-
безпечення. 

Векселі товарні (комерційні) – вид цінних паперів, які використову-
ються для кредитування торговельних операцій. 

Вексель – письмове безумовне зобов'язання, боргова розписка стан-
дартної форми, що дає право її власнику вимагати сплати визначеної у век-
селі суми від особи, яка видала вексель, у відповідний строк і у відповідно-
му місці. 

Вексель доміцильований – розрахунковий документ, який підлягає 
сплаті третьою особою (доміцилянтом) за місцем знаходження платника. 

Вексель забезпечений – розрахунковий документ, гарантований за-
ставою, яку боржник передає кредиторові аж до сплати боргу. 

Вексель переказний (тратта) – розрахунковий документ, який регу-
лює вексельні відносини трьох сторін: кредитора (трасанта), боржника (тра-
сата) і отримувача платежу (ремітента). 

Вексель простий (соло-вексель) – розрахунковий документ, що його 
виписує покупець, який бере на себе зобов'язання сплатити за векселем 
продавцю певну суму у визначений час. 

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'я-
зання векселедавця сплатити визначену суму грошей власнику векселя піс-
ля настаннястроку. 

Вексельна форма розрахунків – оформлені векселем розрахунки між 
постачальником (отримувачем коштів) і покупцем (платником коштів) з 
відстрочкою платежу. 

Вертикальний (структурний) фінансовий аналіз – одна з систем 
фінансового аналізу, яка базується на структурному розчленуванні окремих 
показників фінансової звітності підприємства. 

Використання прибутку – спрямування прибутку підприємства на 
сплату податків, створення резервного фонду, виплату дивідендів, попов-
нення статутного фонду, фінансування витрат у процесі фінансово-
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господарської діяльності. 
Викуп цінних паперів – придбання емітентом або особою, що видала 

цінний папір, розміщених ним або виданих нею цінних паперів. 
Виплата дивідендів – використання прибутку для виплати доходів 

власникам акцій, корпоративних прав. 
Випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних 

паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову 
форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх 
власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;  
Виручка від реалізації – сума коштів, які надійшли на банківський рахунок 
або в касу підприємства від продажу товарів та надання послуг. 

Відносне вивільнення оборотних коштів – процес, що залежить від 
випереджання темпів зростання обсягу виробництва над темпи зростання 
оборотних коштів. 

Відокремлювання підприємств – форма реорганізації, за якої на базі 
існуючого суб'єкта господарювання чи його структурної одиниці створю-
ється нове підприємство. 

Відсотки – дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на 
користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на обумовле-
ний строк коштів або майна. 

Відтворювальна структура капітальних вкладень – співвідношен-
ня в загальному обсязі капітальних вкладень витрат на нове будівництво і 
реконструкцію основних фондів. 

Вільна ціна – відпускна ціна, що встановлюється виробником на до-
говірній основі, чи роздрібна ціна, що визначається торговцями самостійно. 

Власні оборотні кошти – кошти, що забезпечують оптимальну пла-
нову потребу у фінансових ресурсах для поточної діяльності підприємства і 
визначаються на основі бухгалтерського балансу. 

Внутрішній (традиційний) фінансовий аналіз – аналіз, який здійс-
нюється самим підприємством за даними бухгалтерського обліку та звітно-
сті, а також за оперативними даними. 

Готівкова іноземна валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді 
банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом 
на території відповідної іноземної держави. 

Готівкова форма розрахунків – форма розрахунків, що здійснюється 
з використанням готівки. 

Готівкові розрахунки – розрахунки готівкою юридичних і фізичних 
осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за 
операціями, які не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) 
та іншого майна. 

Грошовий оборот – сукупність платежів у грошовій формі, пов'яза-
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них із купівлею-продажем товарів чи використанням різного роду фінансо-
вих зобов'язань. 

Грошові кошти – гроші підприємства, які перебувають на його раху-
нках у банках, у касі підприємства і в підзвітних осіб. Грошові кошти підп-
риємства згідно з чинним законодавством зберігаються на його поточних, 
валютних, бюджетних та інших рахунках у банках. 

Грошові надходження – кошти, які надходять на поточні чи інші ра-
хунки підприємств в банках та в касу підприємств. 

Грошові потоки – сукупність розподілених за часом, грошових над-
ходжень і напрямків використання коштів, що мають місце в процесі фінан-
сово-господарської діяльності підприємства. 

Грошові фонди – та частина грошових коштів підприємства, що 
утворилися в процесі формування фінансових ресурсів, яка має цільове при-
значення. До грошових фондів належать статутний фонд, фонд оплати пра-
ці, амортизаційний фонд, а також фонди, створені внаслідок розподілу при-
бутку підприємства. 

Дебітор – особа, що отримала продукцію, роботи, послуги, але не роз-
рахувалася за них. 

Дебіторська заборгованість – заборгованість покупців перед постача-
льником за продукцію, роботи, послуги. Дебіторська заборгованість погаша-
ється в обумовлені строки і відображається в балансі як поточні активи. 

Деномінація акцій – зменшення номінальної вартості акцій акціонер-
ного товариства, яке здійснюється з метою приведення у відповідність но-
мінальної вартості випущених в обіг акцій з величиною статутного фонду в 
разі його зменшення. 

Депозитний рахунок – рахунок, який відкривається установою банку 
на певний конкретний строк для зберігання грошових коштів юридичних і 
фізичних осіб. 

Державна позика – форма державного кредиту, коли держава висту-
пає в ролі боржника (позичальника). Заборгованість за державними позика-
ми зараховують до суми державного боргу країни. 

Державний кредит – залучення державою тимчасово вільних коштів 
юридичних і фізичних осіб у розпорядження відповідних органів державної 
влади для використання їх на фінансування державних витрат. 

Дериватив – стандартний документ, що засвідчує право та або зобо-
в'язання придбати чи надати цінні папери, матеріальні або нематеріальні ак-
тиви, а також кошти на певних умовах у майбутньому. 

Дизажіо – відхилення ринкового курсу цінних паперів від їх номіна-
льної вартості в бік зменшення. 

Добровільна ліквідація підприємства-боржника – процедура лікві-
дації неспроможного підприємства, яка здійснюється поза судовими орга-
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нами, на підставі рішення власників або угоди, укладеної між власниками 
даного підприємства та кредиторами, і під контролем кредиторів. 

Довгострокові фінансові інвестиції – інвестиції зі строком погашен-
ня понад один рік, а також інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані 
в будь-який момент. 

Додатковий продукт – вартість, створювана безпосередніми вироб-
никами понад вартість необхідного продукту. 

Доходи від фінансово-інвестиційної діяльності – грошові кошти, 
отримані у вигляді дивідендів, відсотків за корпоративними, державними, 
іншими цінними паперами, а також від розміщення коштів на депозитних 
рахунках у комерційних банках. 

Експертна оцінка майна – визначення оцінної вартості майна підп-
риємства експертом відповідно до договору із замовником. 

Емісійний дохід – сума перевищення доходів, отриманих від емісії 
(випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над номінал таких 
акцій (інших корпоративних прав), тобто різниця між курсом емісії і номі-
нальним курсом акцій. Емісійний дохід є одним із джерел формування до-
даткового капіталу підприємства. 

Емісія – сукупність дій емітента, що провадяться в установленій за-
конодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних 
паперів серед їх перших власників. 

Емісія акцій або облігацій підприємств – сукупність дій емітента з 
організації проведення передплати на акції або продажу облігацій. 

Емісійні цінні папери – цінні папери, що посвідчують однакові права 
їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе від-
повідні зобов'язання (емітент). До емісійних цінних паперів належать: ак-
ції;облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні облігації Укра-
їни; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; сертифікати фондів операцій з 
нерухомістю; інвестиційні сертифікати; казначейські зобов'язання України. 

Емітент – юридична особа, міські ради, а також держава в особі упов-
новажених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні 
цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками. 

Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні фі-
нансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів і 
характеризуються незначним ризиком зміни вартості. 

Забезпечений вексель – вексель, гарантований заставою, що надаєть-
ся кредиторові, банку або продавцеві до моменту сплати боргу. 

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування – цільові від-
рахування, які здійснюють платники цього збору суб'єкти підприємницької 
діяльності, фізичні особи з метою формування державного пенсійного фон-
ду. 
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Збір на обов'язкове соціальне страхування – цільові відрахування, 
які здійснюють платники цього збору суб'єкти підприємницької діяльності, 
фізичні особи з метою фінансування витрат на соціальне страхування пра-
цівників, а також витрат на соціальне страхування працівників на випадок 
їхнього безробіття. 

Зворотний лізинг – господарська операція, яка передбачає продаж 
основних фондів з одночасним зворотним отриманням таких основних фон-
дів в оперативний або фінансовий лізинг. 

Зменшення корисності основних засобів – утрата економічної виго-
ди через перевищення залишкової вартості активу над суму очікуваного ві-
дшкодування. 

Зовнішній фінансовий аналіз – аналіз, який здійснюється партнера-
ми підприємства та контрольними органами на підставі даних публічної фі-
нансової звітності. 

Інвестиційна діяльність – сукупність операцій з придбання та про-
дажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (по-
точних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів. 

Інвестиційна стратегія – формування системи довгострокових цілей 
інвестиційної діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. 

Інвестиційний податковий кредит – відстрочення сплати податку на 
прибуток, що надається суб'єкту підприємницької діяльності на певний 
строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення іннова-
ційних програм, з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді до-
даткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, отримане 
внаслідок реалізації інноваційних програм. 

Інвестиція – господарська операція, яка передбачає придбання осно-
вних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів 
в обмін на кошти або майно. 

Індосамент - передавальний напис на ордерному цінному папері, що 
посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої 
особи в установленому законодавством порядку. 

Індосант – власник ордерного цінного паперу (його уповноважена 
особа), який вчиняє індосамент. Індосамент може бути повним (іменним) – 
виписаним на ім'я (найменування) конкретної особи або бланковим (на пре-
д'явника) – виписаним без зазначення імені (найменування) особи; 

Іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, каз-
начейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним 
засобом на території відповідної іноземної держави. 

Казначейські векселі – вид державних цінних паперів, які випуска-
ються для покриття видатків державного бюджету. 

Капітальний дохід – різниця між скоригованою балансовою вартістю 
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основних засобів згідно з коефіцієнтом індексації та балансовою вартістю 
таких основних засобів до індексації. 

Капітальний ремонт основних засобів – часткове відшкодування фі-
зичного зношування основних засобів. 

Капітальні вкладення – витрати на створення нових, реконструкцію, 
розширення та технічне переоснащення діючих основних засобів. 

Касові операції – операції, пов'язані з прийняттям та видачею готівки. 
Коефіцієнт вибуття основних засобів – показник відтворення основ-

них засобів, що визначається як відношення основних засобів, що вибули 
протягом року, до їх наявності на початок року. 

Коефіцієнт зносу основних засобів – показник стану основних засо-
бів на певний час: показник обчислюють діленням суми зносу основних за-
собів на повну їх балансову вартість. 

Коефіцієнт оновлення основних засобів – показник відтворення ос-
новних засобів, котрий обчислюють як відношення вартості основних засо-
бів, уведених в експлуатацію протягом року, до вартості основних засобів 
на кінець року. 

Комерційний кредит – короткотерміновий кредит, що надається про-
давцем (виробником) покупцеві у формі відстрочки оплати за продані това-
ри (виконані роботи чи надані послуги). Здебільшого оформляється перека-
зним векселем. 

Комерційний розрахунок – метод ведення господарства, що полягає 
в постійному порівнюванні (у грошовій формі) витрат і результатів діяльно-
сті. Метою комерційного розрахунку є отримання максимального прибутку 
за мінімальних витрат. 

Комітет кредиторів – робочий орган зборів кредиторів боржника під 
час провадження справи про банкрутство, що обирається зборами кредито-
рів у складі не більше семи осіб. До компетенції комітету належать такі пи-
тання: скликання зборів кредиторів; підготовка та укладення мирової угоди; 
звернення до арбітражного суду з клопотанням про відкриття процедури 
санації; визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, 
призначення та припинення повноважень арбітражного керуючого. 

Конверсія акцій – об'єднання кількох акцій в одну (або обмін за 
встановленим співвідношенням однієї кількості акцій на іншу), яке здійс-
нюється з метою приведення у відповідність з величиною статутного фонду 
номінальної вартості випущених в обіг акцій. 

Консигнація – форма комісійного продажу експортних товарів, за 
якої їх власник (консигнант) передає комісіонерові (консигнаторові) товар 
для продажу зі складу комісіонера. При цьому право власності на товар, що 
надійшов на склад комісіонера, залишається за консигнантом. 

Консолідований бюджет – скоординований за всіма підрозділами і 
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функціями план діяльності підприємства в цілому, що об'єднує блоки окре-
мих бюджетів і містить належну інформацію для прийняття і контролю 
управлінських рішень у галузі фінансового планування. 

Контокорентний кредит – вид банківського кредиту в національній 
або іноземній валюті, що надається клієнтові, який має в банку поточний 
рахунок. 

Котирування – механізм визначення та/або фіксації на фондовій бір-
жі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій 
біржі;  

Користувачі звітності – фізичні та юридичні особи, що потребують 
інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. 

Кредит – кошти та матеріальні цінності, які надаються резидентами 
або нерезидентами у користування юридичним чи фізичним особам на обу-
мовлений строк та під певний відсоток. 

Кредитна лінія – оформлена договором згода банку (об'єднання бан-
ків) надавати позичальникові кредити, обмежені певною максимальною ве-
личиною (лімітом кредиту) протягом певного часу (звичайно одного року). 

Кредитний рахунок – рахунок, призначений для обліку виданих бан-
ком кредитів.  

Кредитний ризик – ризик несплати позичальником основного боргу і 
відсотків за ним. 

Кредитор – юридична або фізична особа, яка має підтверджені нале-
жними документами грошові вимоги до боржника, у тому числі вимоги що-
до виплати заробітної плати, сплати податків та інших обов'язкових плате-
жів. 

Кредиторська заборгованість – позапланове залучення джерел фор-
мування оборотних коштів, що свідчить про участь у господарському обо-
роті підприємства коштів інших суб'єктів господарювання. 

Кредитоспроможність – наявність передумов для отримання кредиту 
позичальником, спроможність повернути його в повному обсязі в обумов-
лений термін. 

Кредитування – надання суб’єктові підприємництва банківських кре-
дитів на засадах платності, строковості й повернення. 

Курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості одиниць 
іноземної валюти за різних валютних курсів. 

Лізинг – форма довгострокової оренди, яка передбачає передання 
права користування майном іншому суб'єкту підприємницької діяльності на 
платній основі і на визначений угодою строк. Лізинг є дійовим способом 
фінансування інвестицій і активізації збуту. 

Лізинговий кредит – стосунки між юридичними особами, що вини-
кають унаслідок оренди майна і супроводжуються укладенням лізингової 



Порядок збору матеріалів та документування правопорушень у сфері обігу валюти … 

28 

угоди. 
Ліквідатор – фізична особа, яка відповідно до рішення арбітражного 

суду здійснює ліквідацію визнаного банкрутом суб'єкта підприємницької 
діяльності та забезпечує задоволення вимог кредиторів. 

Ліквідаційна вартість майна – імовірна ціна, за яку майно можна 
буде продати на ринку з урахуванням терміну продажу, визначеного лікві-
даційною комісією. 

Ліквідаційна вартість основних засобів – сума коштів або вартість 
інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації") 
необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання 
(експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідаці-
єю). 

Ліквідаційна маса – сукупність усіх видів майнових активів банкру-
та, що належать йому на правах власності або повного господарського ві-
дання (за винятком майна, що є предметом застави). До ліквідаційної маси 
включаються також майнові активи інших осіб, які відповідно до законода-
вчих актів або установчих документів банкрута відповідають за його зо-
бов’язаннями. 

Ліквідаційна процедура – здійснення щодо визнаного банкрутом пі-
дприємства заходів, пов'язаних із задоволенням вимог кредиторів через 
продаж майна та ліквідацію юридичної особи боржника. 

Ліквідаційний баланс – баланс підприємства, який складається після 
проведення ліквідаційних процедур, тобто після реалізації майнових об'єк-
тів, які входять до складу ліквідаційної маси і необхідні для повного задо-
волення претензій кредиторів, та після розподілу виручених сум між креди-
торами. 

Ліквідні активи – майно підприємства, що користується високим по-
питом на ринку та може бути швидко реалізоване. 

Ліквідність підприємства – здатність підприємства швидко продати 
активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. 

Ломбард –  це небанківська фінансова установа, що провадить діяль-
ність з надання фізичним особам фінансових кредитів під заклад, із збері-
гання речей та супутню діяльність (ломбардна діяльність). 

Маневреність власного капіталу – показник, який характеризує час-
тку власного капіталу, що використовується для фінансування поточної дія-
льності, тобто вкладається в оборотні кошти. 

Маржинальний прибуток – різниця між виручкою від реалізації та 
змінними витратами, тобто сума, яка спрямовується на покриття постійних 
витрат та на формування прибутку. Маржинальний прибуток можна обчис-
лювати як на весь обсяг реалізації, так і на одиницю продукції. Цей показ-
ник використовується в процесі аналізу точки беззбитковості. 
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Масова оцінка майна – визначення вартості майна підприємства з 
використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних 
даних. 

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – номер 
(код), що дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фі-
нансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України; 

Місцеві податки – податки, що їх сплачують юридичні й фізичні осо-
би для забезпечення наповнення місцевих бюджетів. 

Моральний знос основних засобів – зменшення вартості основних 
засобів унаслідок впровадження у виробництво нових, технічно досконалі-
ших та економічно ефективніших машин і устаткування. 

Мораторій на задоволення вимог кредиторів – припинення вико-
нання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань зі сплати податків і 
зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня запро-
вадження мораторію. 

Надзвичайна подія – подія або операція, яка відрізняється від зви-
чайної діяльності підприємства і стосовно якої не очікується її щорічного 
або принаймні періодичного повторення. 

Надлишок власних оборотних коштів – перевищення розмірів обо-
ротних коштів понад визначені нормативи. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – нор-
мативний документ, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерсь-
кого обліку і складання фінансової звітності, що відповідатимуть міжнаро-
дним стандартам. 

Ненормовані оборотні кошти – ті елементи (статті) оборотних кош-
тів, щодо яких планова потреба не визначається. 

Неплатоспроможність – неспроможність, пов'язана з браком активів 
у ліквідній формі, суб'єкта підприємницької діяльності виконати платіжні 
зобов'язання, строк сплати яких настав. 

Непрямі податки – податки, які включаються в ціну товарів (робіт, 
послуг). Реальними платниками цих податків є покупці відповідних товарів 
(робіт, послуг), а їх платниками до бюджету – суб'єкти підприємницької ді-
яльності. 

Нерезиденти – юридичні особи, а також суб'єкти господарської дія-
льності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва то-
що), з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють 
свою діяльність відповідно до законодавства будь-якої іншої держави. 

Нетоварні операції – розрахунки, які пов'язані з фінансовими опера-
ціями (отримання чи погашення кредиту; сплата податків, зборів, обов'язко-
вих відрахувань, штрафів). 

Номінальна вартість корпоративних прав – вартість, яка відповідає 
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частці участі держателя таких прав у статутному фонді емітента і визнача-
ється діленням статутного фонду на кількість корпоративних прав, які є в 
обігу. 

Об'єкт оподаткування – показники або операції, визначені в законо-
давчому порядку і які використовуються для обчислення окремих податків і 
зборів. 

Обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов'язаних з переходом 
прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укла-
даються у процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом та купівлі-
продажу емітентом викуплених цінних паперів. 

Облігація – емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його влас-
ником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому но-
мінальну вартість цього цінного паперу з виплатою певного доходу або пе-
редати йому майно, надати послуги. 

Оборотний капітал – частина капіталу підприємства, що вкладена у 
поточні активи і яка повертається за час одного виробничого циклу. 

Оборотні виробничі фонди – оборотні кошти у виробничих запасах і 
виробництві. 

Оборотні кошти – кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди та 
фонди обігу. 

Оборотність оборотних коштів – відносний показник, що характери-
зує ефективність використання оборотних коштів; час за який оборотні ко-
шти здійснюють повний оборот. 

Оперативний лізинг (оренда) – господарська операція фізичної чи 
юридичної особи, що передбачає передання орендарю права користування 
основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортиза-
ції, з обов'язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після 
закінчення строку дії лізингової (орендної) угоди. 

Оперативний фінансовий план – план поточних грошових надхо-
джень та грошових витрат, складений на короткий проміжок часу (місяць, 
декаду, п'ятиденку). 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також 
інші види діяльності, що не є інвестиційною та фінансовою. 

Операційний (поточний, періодичний, оперативний) бюджет – си-
стема бюджету, що характеризує доходи і витрати за операціями або окре-
мими функціями підприємства. 

Оподатковуваний прибуток – показник, що визначається для розра-
хунку податку на прибуток способом виключення із суми скоригованого 
валового доходу валових витрат платника податку та суми нарахованих ним 
амортизаційних відрахувань. 

Організація розрахунків – переказування коштів з рахунка покупця 
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(платника коштів) на рахунок постачальника (отримувача коштів) або залік 
взаємних розрахунків між покупцем і постачальником продукції. 

Оцінка фінансового стану підприємства – систематичний і всебіч-
ний аналіз фінансового стану підприємства на засаді використання системи 
оцінних показників, різних методів, засобів та методика аналізу. 

Оцінна вартість майна – імовірна ціна, за яку майно можна продати 
на ринку на дату оцінки з урахуванням інвестиційних умов та способу про-
дажу. Оцінною вартістю (залежно від мети оцінки) може бути ринкова вар-
тість, інвестиційна вартість, ліквідаційна вартість. 

Первісна вартість основних засобів (історична вартість) – вартість 
окремих об'єктів основних фондів, за якою їх було зараховано на баланс пі-
дприємства. Вона визначається сумою витрат, пов'язаних з виготовлен-
ням,придбанням, доставкою, спорудженням, установленням,страхуванням 
під час транспортування, державною реєстрацією, реконструкцією, модер-
нізацією та іншим поліпшенням основних фондів, якщо останні мали місце. 

Переоцінена вартість основних засобів – вартість необоротних ак-
тивів після їх переоцінки. 

Платіжна вимога – розрахунковий документ, що містить вимогу стя-
гувана до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з плат-
ником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок стя-
гувана. 

Платіжна вимога-доручення – комбінований розрахунковий доку-
мент, який складається з двох частин. Верхня частина – вимога постачаль-
ника до покупця сплатити вартість товару, робіт, послуг. Нижня – доручен-
ня покупця банку, який його обслуговує, переказати кошти з його рахунка 
на рахунок постачальника. 

Платіжна дисципліна – дотримання суб'єктами господарювання 
встановлених правил проведення розрахункових операцій (передовсім пла-
тежів за фінансовими зобов'язаннями в повному обсязі та у встановлені 
строки). 

Платіжне доручення – розрахунковий документ, який містить дору-
чення власника банківського рахунка переказати відповідну суму на раху-
нок отримувача коштів. 

Платіжні документи – цінні папери (акції,облігації, купони до них, 
векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, де-
позитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в 
іноземній валюті або банківських металах. 

Платоспроможність – здатність юридичної чи фізичної особи своєча-
сно й повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які виникають з опера-
цій грошового характеру. 

Податковий кредит – виникає в суб'єктів господарювання, що здійс-
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нюють операції з продажу товарів (робіт, послуг), які оподатковуються по-
датком на додану вартість, а також оподатковуються за нульовою ставкою. 
Включає сплачений ними податок на додану вартість за придбані товари 
(роботи, послуги), які використано для виробництва й реалізації оподатко-
вуваних податком на додану вартість товарів (робіт, послуг). 

Податкові пільги – або загальне звільнення платників податків від 
оподаткування, або звільнення від оподаткування окремих об'єктів чи зни-
ження ставок оподаткування. 

Подрібнення акцій (спліт) – один із прийомів дивідендної політики 
та політики диверсифікації акціонерного капіталу підприємства, який поля-
гає в емісії додаткової кількості звичайних акцій без збільшення суми ста-
тутного фонду. 

Позовна давність – установлений законодавством строк, протягом 
якого потерпіла сторона для захисту своїх прав може звернутися до суду. 

Поточний рахунок суб'єкта господарювання – рахунок, на який на-
дходять кошти від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг. 
Даний рахунок використовується для зберігання грошових коштів та здійс-
нення всіх видів платежів. 

Поточні фінансові інвестиції – інвестиції на строк, що не перевищує 
одного року, які можуть бути вільно реалізовані будь-коли. 

Прискорена амортизація – метод визначення амортизації основних 
засобів за нормами, що перевищують офіційно затверджені норми аморти-
заційних відрахувань. 

Приховані резерви – частина капіталу підприємства, яку не відобра-
жено в його балансі. Величина прихованих резервів у активі балансу дорів-
нює різниці між балансовою вартістю окремих майнових об'єктів підприєм-
ства та їх реальною (вищою) вартістю. 

Продаж товарів – будь-які операції, що здійснюються згідно з дого-
ворами купівлі-продажу, іншими цивільно-правовими договорами та перед-
бачають передання права власності на товари за певну компенсацію, а та-
кож операції з безоплатного надання товарів. 

Просте відтворення основних засобів – постійне відновлення основ-
них засобів у незмінних розмірах. 

Прострочені кредити – кредити, що їх не повернуто установам банку 
чи іншим позичальникам в обумовлений термін через фінансові ускладнен-
ня, що виникли в позичальника. 

Проступок – протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи без-
діяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи 
громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбаче-
но відповідальність за проступки. 

Регулювальна функція податків – форма впливу податків на різні 
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напрямки, показники діяльності суб'єктів господарювання. Такий вплив за-
лежить від: об'єкта оподаткування та методики його визначення, від джерел 
сплати податків, розміру ставок податків і методики їх розрахунку, термінів 
сплати податків, податкових пільг, штрафних санкцій за порушення подат-
кового законодавства суб'єктами господарювання. 

Розміщення цінних паперів відчуження цінних паперів у визначений 
проспектом емісії цінних паперів спосіб. 

Реєстр вимог кредиторів – список визнаних боржником або арбітра-
жним судом грошових вимог кредиторів, а також вимог щодо сплати подат-
ків і зборів, складений розпорядником майна в порядку черговості задово-
лення кожної вимоги. 

Резервний фонд – фонд, який створюється за рахунок чистого прибу-
тку підприємства для забезпечення фінансування непередбачених витрат. 

Резиденти – юридичні особи, а також суб'єкти господарської діяльно-
сті України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва 
тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодав-
ства України з місцезнаходженням на її території. 

Ремітент – власник переказного векселя (підприємство або банк), що 
отримує на свою користь комісійну винагороду за надану банком послугу 
щодо переказу суми, указаної у векселі, в обумовлений термін з рахунка ве-
кселедавця на рахунок власника векселя. 

Рентабельність – показник рівня дохідності продукції, підприємства 
в цілому. Визначається як відношення прибутку до поточних витрат, аван-
сованої вартості у відсотках. 

Рентабельність основних засобів – показник ефективності їх вико-
ристання, що обчислюється як відношення загального прибутку до вартості 
основних засобів. 

Реорганізація підприємства – повна або часткова заміна власників 
корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми ор-
ганізації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення 
на базі одного підприємства кількох інших. Найпоширенішими видами рео-
рганізації є злиття, приєднання, поділ, відокремлювання, перетворення. 

Реструктуризація активів – санаційні заходи, пов'язані зі зміною 
структури та складу активу балансу (досить часто ці зміни супроводжують-
ся також змінами у складі та структурі пасивів). 

Реструктуризація підприємства – здійснення організаційно-
економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну 
структури підприємства, його управління, форм власності, організаційно-
правових форм, які здатні привести підприємство до фінансового оздоров-
лення. 

Рефінансування дебіторської заборгованості – форма реструктури-



Порядок збору матеріалів та документування правопорушень у сфері обігу валюти … 

34 

зації активів, яка полягає в переведенні дебіторської заборгованості в інші, 
ліквідні форми оборотних активів: грошові кошти, короткострокові фінан-
сові вкладення. 

Розподіл прибутку – порядок спрямування прибутку на задоволення 
потреб окремих учасників розподілу, а також на формування цільових гро-
шових фондів. 

Розподільний баланс – баланс підприємства, що реорганізується, на 
день припинення його діяльності, в якому окремими рядками відобража-
ються активи і пасиви, розподілені між ним і підприємствами-
правонаступниками. 

Розподільний рахунок – рахунок, призначений для попереднього за-
рахування коштів в іноземній валюті, які згідно з чинним законодавством 
України підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку. Зали-
шок коштів у встановленому порядку зараховується на поточний рахунок. 

Розпорядник майна – фізична особа, на яку в установленому порядку 
покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та 
розпоряджанням майном боржника на період провадження справи про бан-
крутство. Повноваження розпорядника майна припиняються з дня затвер-
дження арбітражним судом мирової угоди, призначення керуючого санаці-
єю або ліквідатора. 

Розрахунковий вексель – вексель, який купують з дисконтом для по-
криття кредиторської заборгованості перед векселедавцем у розмірі вексе-
льної суми. 

Розрахунковий чек – розрахунковий документ, що містить письмове 
доручення власника рахунка (чекодавця) банку емітенту, в якому відкрито 
рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми. 

Санатор – фізична або юридична особа, яка бажає взяти фінансову чи 
якусь іншу матеріальну участь (або бере таку участь) у санації підприємст-
ва, що зазнало фінансової кризи. 

Санаційна спроможність – сукупність фінансових, організаційно-
технічних та правових можливостей підприємства, що перебуває у фінансо-
вій кризі, які визначають його здатність до успішного проведення фінансо-
вої санації. 

Санаційний аудит – поглиблений аналіз фінансово господарського 
стану підприємств, який здійснюється на підприємствах, що потрапили у 
фінансову кризу. 

Санаційний прибуток – прибуток, який виникає внаслідок викупу 
підприємством власних корпоративних прав (акцій, часток) за курсом, ниж-
чим за номінальну вартість цих прав, або внаслідок їх безкоштовного пере-
дання для анулювання, а також за одержання підприємством безповоротної 
фінансової допомоги, у тому числі через списання кредиторської заборгова-
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ності. 
Санація балансу – покриття відображених у балансі збитків з допо-

могою санаційного прибутку. Основними фінансовими джерелами санації 
балансу є емісійні доходи, одержані в результаті зменшення (збільшення) 
статутного капіталу підприємства; резервні фонди; безповоротна фінансова 
допомога власників, кредиторів та інших заінтересованих в успішній діяль-
ності підприємства осіб. 

Санація підприємств – комплекс послідовних, взаємозв'язаних захо-
дів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, соціа-
льного характеру, спрямованих на виведення суб'єкта господарювання з 
кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та конкурентоспро-
можності в довгостроковому періоді. 

Санкції договірні – міра покарання за порушення господарських 
угод. 

Санкція в господарських відносинах – міра покарання за порушення 
встановленого порядку здійснення господарсько-фінансової діяльності. 

Собівартість продукції – витрати, пов'язані з її виробництвом. Собі-
вартість включає прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, 
інші прямі витрати, загальновиробничі витрати. Перелік і склад статей ка-
лькулювання виробничої собівартості встановлює підприємство. 

Сталі пасиви – мінімальна (стійка) заборгованість із заробітної плати 
працівникам, з відрахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування, 
соціальне страхування, а також частина резерву майбутніх платежів. 

Строк обігу облігацій – строк, який починається з дня, що настає за 
днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєст-
рацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передує дню початку по-
гашення таких облігацій відповідно до проспекту їх емісії. 

Технологічна структура капітальних вкладень – співвідношення в 
загальному обсязі капітальних вкладень витрат на будівельно-монтажні ро-
боти, обладнання, інструмент та інвентар, інші капітальні роботи і витрати. 

Товарний (комерційний) вексель – спосіб кредитування торговель-
них операцій. 

Трасант – особа, що переказує свій платіж на іншу особу. 
Факторинг – придбання банком права вимагати оплати фінансових 

зобов'язань, скуплених у різних осіб. Здебільшого банк купує дебіторські 
рахунки на поставлені товари чи надані послуги. 

Фіксована ціна – незмінна відпускна ціна на окремі види продукції, 
робіт, послуг. 

Фінансова діяльність – сукупність операцій, які спричиняють зміну 
величини та (або) складу власного і позикового капіталу. 
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Фінансова інвестиція – господарська операція, яка передбачає прид-
бання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансо-
вих інструментів. 

Фінансова криза на підприємстві – кінцева стадія непрогнозованого 
процесу втрати (під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів) потенціалу 
розвитку, коли структура капіталу та ліквідність підприємства погіршують-
ся настільки, що це загрожує його дальшому існуванню. 

Фінансова рівновага – характеристика стану фінансової діяльності 
підприємства, за якого потреба у збільшенні обсягу активів підприємства 
балансується можливостями підприємства щодо формування його фінансо-
вих ресурсів. 

Фінансова санація – покриття поточних збитків та усунення причин 
їх виникнення, відновлення або збереження ліквідності та платоспроможно-
сті підприємства, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення струк-
тури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необ-
хідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру. 

Фінансова стійкість підприємства – його спроможність забезпечити 
фінансову діяльність за рахунок власних коштів, не допускаючи невиправ-
даної кредиторської заборгованості. 

Фінансова стратегія – довгострокова мета фінансової діяльності під-
приємства, що залежить від його фінансової політики, вибору найефектив-
ніших способів досягнення цієї мети. 

Фінансовий вексель – спосіб мобілізації грошових ресурсів, що має 
депозитну природу. 

Фінансовий лізинг (оренда) – господарська операція фізичної чи 
юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем на замовлення 
орендаря основних фондів з наступним їх переданням у користування орен-
дарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації основних фондів 
з обов'язковим дальшим переданням права власності на такі основні фонди 
орендарю. 

Фінансові інвестиції – активи, які утримуються підприємством з ме-
тою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості 
капіталу або інших вигоди для інвестора. 

Фінансові інструменти – цінні папери, строкові контракти (ф'ючер-
си), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін 
(на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, 
валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні 
свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із за-
значених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають гро-
шову форму оплати (курсові та відсоткові опціони).  

Фінансові ресурси – грошові кошти, що перебувають у розпоряджен-
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ні підприємства. До фінансових ресурсів належать усі грошові фонди й та 
частина грошових коштів, яка використовується поза фондами. 

Фіскальна функція податків – мобілізація коштів у розпорядження 
держави, через розподіл частини валового національного продукту та фор-
мування централізованих фінансових ресурсів для забезпечення виконання 
функцій держави. Для реалізації цієї функції важливе значення має постій-
ність і стабільність надходження коштів до державного бюджету. 

Фонди обігу – готова продукція на складі та відвантажена; кошти на 
рахунках у банках і в розрахунках, дебіторська заборгованість. 

Цінні папери – документи, які засвідчують зобов'язальні відносини 
між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вва-
жається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути 
самостійним об'єктом прав. Цінні папери в залежності від виду засвідчують 
наявність певних правовідносин, зокрема: корпоративних прав (як акції), ві-
дносини позики (як облігації), а також передбачають можливість передачі 
всіх прав, що випливають із цих документів, іншим особам шляхом передачі 
прав на сам цінний папір. 

Чек грошовий – документ стандартної форми, який використовується 
для отримання підприємствами готівки з рахунків у банківських установах. 

Чекодавець – юридична або фізична особа, котре отримує кошти на 
чек. 

Чекодержатель – підприємство, котре отримує кошти на чек. 
Чистий дохід – грошовий вираз вартості новоствореного продукту, 

що визначається як різниця між валовим доходом і заробітною платою. 
Чистий оборотний капітал – різниця між поточними активами і по-

точними (короткостроковими) зобов'язаннями. 
Чистий прибуток – прибуток підприємства, який залишається після 

сплати податку на прибуток. 
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