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ПЕРЕДМОВА 

 

scire leges non hoc est verba earum scire, 

 sed vim ac potestatem (лат.) -  

знання законів не в тому, щоб знати їхні слова,  

а щоб розуміти зміст 

 

Юридичний термін є одним із основних інструментарієв 

правника.  Головним призначенням юридичних термінів є 

словесні позначення правових понять та явищ. На сучасному 

етапі розвитку національного законодавства спостерігається той 

факт, що законотворці приділяють юридичній термінології 

значну увагу. Зазначене підтверджується запровадженням в 

діючих законодавчих актах так званих «статей-глосаріїв». В 

таких статтях  закріплюється визначення термінів, які 

застосовуються в даному законодавчому акті. Наведене 

підтверджує значення юридичних термінів та необхідність 

правильного їх тлумачення, що в свою чергу забезпечить 

правильне розуміння закону та єдність правозастосовної 

практики суб’єктами юридичної практичної діяльності. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства та 

становлення правової держави на одне із провідних місць 

виходить саме правнича наука, яка повинна забезпечити 

юридичний супровід функціонування політичної системи, 

господарської діяльності, загальну правову культуру 

суспільства.  

Вивчення курсу «Господарського права» є невід’ємною 

частиною для студентів, які навчаються у галузі юриспруденції, 

майбутніх фахівців у сфері регулювання економіки. 

Термінологічний словник містить терміни, що вживаються при 

вивчені курсу «Господарське право», «Правові основи 

інвестиційної діяльності та фінансове право», «Податкове 

право» та розрахований на студентів, усіх форм навчання. Має 

на меті підвищити культурно-правовий, діловий і 

професіональний рівень підготовки бакалавра. Крім цього, 

словник розрахований на викладачів економічних та інших 

спеціальностей різних навчальних закладів України та осіб, які 

займаються або бажають займатися господарсько - 
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підприємницькою діяльністю. Словник стане опорним 

посібником у засвоєнні теоретичного та практичного 

навчального матеріалу. Він охоплює термінологію 

конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, 

господарського, фінансового, , корпоративного, транспортного, 

монопольного та іншого законодавства. 

Термінологічний словник укладений на нормативно-

правовому матеріалі і чинному на   2017 рік. 
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А 
 

Акредитовані біржі – товарні   біржі,   яким  надано 

відповідним державним органом висновок про їх  відповідність  

щодо  надання  послуг з укладення біржових угод купівлі-

продажу зерна та  продуктів його переробки. 

(Витяг із ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» п. 1 

ч. 1. ст. 1) 

 

Активи інституту спільного інвестування - сформована 

за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, 

корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, 

передбачених законами та нормативно-правовими актами 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

(Витяг із ЗУ «Про інститути спільного інвестування» 

п. 1 ч. 1 ст. 1) 

 

Акція корпоративного інвестиційного фонду - цінний 

папір, емітентом якого є корпоративний інвестиційний фонд 

(далі - корпоративний фонд) та який посвідчує майнові права 

його власника (учасника корпоративного фонду), включаючи 

право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного 

фонду), частини майна корпоративного фонду у разі його 

ліквідації, право на управління корпоративним фондом, а також 

немайнові права, передбачені цим Законом. 

         (Витяг із ЗУ «Про інститути спільного інвестування» п. 

2 ч. 1 ст. 1) 

 

Акціонерне товариство - господарське товариство, 

статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток 

однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими 

посвідчуються акціями. 

(Витяг із ЗУ «Про акціонерні товариства» ч. 1 ст. 3) 

 

Арбітражний керуючий - фізична особа, призначена 

господарським судом у встановленому порядку в справі про 

банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або 
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ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і 

внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих 

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 

України. 

(Витяг із ЗУ «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» а. 1 ч. 1 ст. 1) 

 

Асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі 

цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, 

онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік 

або дружина прямого родича. 

(Витяг із ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» п. 

1 ч. 1 ст. 1; витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» 

ч. 1 ст. 2) 

 

Аудит - це  перевірка  публічної  бухгалтерської  

звітності, обліку,    первинних документів та іншої   інформації   

щодо  фінансово-господарської  діяльності  суб'єктів  

господарювання   з метою визначення достовірності їх звітності,  

обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та 

встановленим нормативам.  

(Витяг із ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» а. 

2 ст. 1) 

 

Антимонопольний комітет України - є державним 

органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є 

забезпечення державного захисту конкуренції у 

підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. 

(Витяг із ЗУ «Про Антимонопольний комітет України» 

ч. 1 ст. 1) 

 

Афілійована особа банку - будь-яка юридична особа, в 

якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 2 ст. 2) 
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Б 

 
Банк - юридична особа, яка на підставі банківської 

ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, 

відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 3 ст. 2) 

 

Банк з іноземним капіталом - банк, у якому частка 

капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, 

становить не менше 10 відсотків. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 5 ст. 2) 

 

Банківська діяльність - залучення у вклади грошових 

коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених 

коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, 

відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та 

юридичних осіб. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 7 ст. 2) 

 

Банківська ліцензія - документ, який видається 

Національним банком України в порядку і на умовах, 

визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії 

іноземних банків мають право здійснювати банківську 

діяльність. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 9 ст. 2) 

 

Банківська холдингова компанія - фінансова 

холдингова компанія, в якій переважною діяльністю фінансових 

установ, що є її дочірніми та асоційованими компаніями, є 

банківська діяльність 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 12 ст. 2) 

 

Банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку 

надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке 

зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке 

продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на 

зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а 
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також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з 

такої суми. 

(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 8 ст. 2) 

 

Банківський платіжний інструмент - засіб, що містить 

реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в 

якій він використовується, та, як правило, держателя цього 

банківського платіжного інструмента. За допомогою 

банківських платіжних інструментів формуються відповідні 

документи за операціями, що здійснені з використанням 

банківських платіжних інструментів, на підставі яких 

проводиться переказ грошей або надаються інші послуги 

держателям банківських платіжних інструментів. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 10 ст. 2) 

 

Банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються 

власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів 

і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ 

коштів за допомогою банківських платіжних інструментів. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 11 ст. 2) 

 

Банк-оболонка - банк, інша фінансова установа - 

нерезидент, що не має постійного місцезнаходження та не 

провадить діяльність за місцем своєї реєстрації та/або не 

підлягає відповідному нагляду в державі (на території) за місцем 

свого розташування. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 4 ст. 2) 

 

Банкрутство - визнана господарським судом 

неспроможність боржника відновити свою платоспроможність 

за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити 

встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові 

вимоги кредиторів не інакше як через застосування 

ліквідаційної процедури. 

(Витяг із ЗУ «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» а. 2 ч. 1 ст. 1) 
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Безліцензійна діяльність – провадження виду 

господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії 

на його провадження, у тому числі провадження ліцензіатом 

частини виду господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію. 

(Витяг із ЗУ «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» п. 1 ч. 1 ст. 1) 

 

Боржник - юридична особа - суб’єкт підприємницької 

діяльності або фізична особа за зобов’язаннями, які виникли у 

фізичної особи у зв’язку зі здійсненням нею підприємницької 

діяльності, неспроможний виконати протягом трьох місяців свої 

грошові зобов’язання після настання встановленого строку їх 

виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало 

законної сили, та постановою про відкриття виконавчого 

провадження, якщо інше не передбачено цим Законом. 

(Витяг із ЗУ «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» а. 3 ч. 1 ст. 1) 

 

В 
 

Вартість чистих активів - величина, що визначається як  

різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з 

урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов’язань 

інституту спільного інвестування. 

(Витяг із ЗУ «Про інститути спільного інвестування» 

п. 3 ч. 1 ст. 1) 

 

Видача ліцензії – внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань запису про право провадження 

суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської 

діяльності, що підлягає ліцензуванню. 

(Витяг із ЗУ «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» п. 1
1
 ст. 1) 
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Визначення кредитного рейтингу (рейтингування) – це 

діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних 

паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності 

об'єкта рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим 

агентством. 

(Витяг із ЗУ «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» а. 10 ч. 1 ст. 1) 

 

Викуп цінних паперів - придбання емітентом або 

особою, що видала  цінний  папір,  розміщених  ним  або  

виданих  нею  цінних паперів. 

(Витяг із ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» п. 

2 ч. 1 ст. 1) 

 

Викуп цінних паперів інституту спільного 

інвестування - сплата емітентом інвестору вартості частини 

чистих активів пропорційно кількості цінних паперів інституту 

спільного інвестування, що належать інвестору, з припиненням 

права власності інвестора на такі цінні папери. 

(Витяг із ЗУ «Про інститути спільного інвестування» 

п. 4 ч. 1 ст. 1) 

 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
- документ в електронній або у випадку, передбаченому цим 

Законом, у паперовій формі, який формується та оновлюється за 

результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості 

про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну 

особу - підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах 

державної статистики та державної фіскальної служби, видачу 

ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське 

формування, що не має статусу юридичної особи 

(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» п. 1 ч. 1 ст. 1) 

 

Випуск цінних паперів - сукупність певного виду 

емісійних цінних  паперів  одного емітента, однієї номінальної 
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вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний 

ідентифікаційний номер, та  забезпечують  їх  власникам  

однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії. 

(Витяг із ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» п. 

3 ч. 1 ст. 1) 

 

Виробництво зерна - діяльність сільськогосподарських 

товаровиробників, що пов'язана з вирощуванням зерна, 

забезпеченням внутрішніх потреб  України  у  насіннєвому 

матеріалі, зерні для продовольчих, фуражних та технічних 

цілей, поліпшенням його якості, створенням експортного 

потенціалу ринку зерна, а  також гарантуванням продовольчої 

безпеки держави за рахунок розвитку власного зернового 

господарства. 

(Витяг із ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» п. 2. 

ч. 1 ст. 1) 

 

Виробничий кооператив - кооператив, який утворюється 

шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або 

іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової 

трудової участі з метою одержання прибутку. 

(Витяг із ЗУ «Про кооперацію» а. 4 ст. 2) 

 

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 

документ у паперовій або електронній формі, що сформований 

програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та 

містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які 

є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та 

час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких 

відомостей у цьому реєстрі. 

(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» п. 2 ч. 1 ст. 1) 

 



13 

Вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у 

безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, 

які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на 

договірних засадах на визначений строк зберігання або без 

зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику 

відповідно до законодавства України та умов договору. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 15 ст. 2) 

 

Власник зернового складу - фізична особа - підприємець, 

яка є  власником зерносховища,  учасник  повного, 

командитного товариства, товариства з додатковою 

відповідальністю, що здійснює діяльність  зернового складу, або 

учасник інших видів товариств (у тому  числі акціонер 

акціонерного товариства), частка якого перевищує 10 відсотків у 

статутному капіталі юридичної особи - зернового складу. 

(Витяг із ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» п. 2-

1 ч. 1. ст. 1) 

 

Вступний внесок грошовий чи інший майновий 

неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі 

вступу до кооперативної організації. 

(Витяг із ЗУ «Про кооперацію» а. 9 ст. 2) 

 

Г 
 

Гарантійний  фонд  виконання зобов’язань за 

складськими документами   на  зерно -  державна 

спеціалізована  непідприємницька  установа, яка  створена з 

метою забезпечення  та  захисту  прав  і  законних інтересів 

володільців складських документів на зерно у разі 

неспроможності зернового складу та виконує функції 

державного управління у сфері гарантування  виконання  

зобов’язань за складськими документами на зерно. 

(Витяг із ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» п. 2-

2 ч. 1 ст. 1) 
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Господарська діяльність - будь-яка діяльність, в тому  

числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном 

матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі 

товару. 

(Витяг із ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» а. 

8 ст. 1) 

 

Господарська діяльність у Збройних Силах України -  

це специфічна діяльність військових частин, закладів, установ та 

організацій Збройних Сил України (далі - військові частини), 

пов'язана із забезпеченням їх повсякденної життєдіяльності  і  

яка передбачає ведення підсобного господарства, виробництво 

продукції, виконання робіт і надання послуг, передачу в оренду 

рухомого та нерухомого військового майна (за винятком 

озброєння,  боєприпасів, бойової та спеціальної техніки) в 

межах і порядку,  визначених цим Законом.  

(Витяг із ЗУ «Про господарську діяльність у Збройних 

Силах України» ч. 1 ст. 1) 

 

Господарським товариством - є юридична особа, 

статутний (складений) капітал якої поділений на частки між 

учасниками. 

(Витяг із ЗУ «Про господарські товариства» ч. 1 ст. 1) 

 

Громадські формування - політичні партії, структурні 

утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві 

осередки громадського об’єднання із статусом юридичної 

особи, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілки, 

передбачені статутом профспілки та їх об’єднання, творчі 

спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі 

третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, 

відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, 

представництва, філії іноземних благодійних організацій. 

(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» п. 3 ч. 1 ст. 1) 
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Грошове зобов’язання - зобов’язання боржника сплатити 

кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-

правового правочину (договору) та на інших підставах, 

передбачених законодавством України. 

(Витяг із ЗУ «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» а. 5 ч. 1 ст. 1) 

 

Д 
 

Декларація відповідності матеріально-технічної  бази 

вимогам законодавства - документ, яким суб'єкт 

господарювання повідомляє адміністратора або представника 

відповідного дозвільного органу про відповідність своєї 

матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий 

спосіб суб'єкт  господарювання набуває права на провадження 

певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів 

господарської діяльності без отримання документа дозвільного 

характеру. 

(Витяг із ЗУ «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» а. 8 ч. 1 ст. 1) 

 

Делістинг - процедура виключення цінних паперів з 

реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам 

фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу  на  

фондовій біржі  або переведенням у категорію цінних паперів, 

допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі. 

(Витяг із ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» п. 

4 ч. 1 ст. 1) 

 

Демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту 

товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний 

товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному  

товаровиробнику подібного  товару. 

(Витяг із ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» а. 

9 ст. 1) 
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Державна реєстрація юридичних осіб, громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи, та 

фізичних осіб - підприємців - офіційне визнання шляхом 

засвідчення державою факту створення або припинення 

юридичної особи, громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного 

статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її 

організації або об’єднання, політичної партії, організації 

роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої 

символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу 

підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та 

фізичну особу - підприємця, а також проведення інших 

реєстраційних дій, передбачених цим Законом. 

(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» п. 4 ч. 1 ст. 1) 

 

Державне регулювання ринку цінних паперів - 

здійснення державою комплексних заходів щодо 

упорядкування, контролю, нагляду за  ринком  цінних  паперів 

та  їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій 

сфері. 

(Витяг із ЗУ «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» а. 2 ст. 1) 

 

Державний агент із забезпечення експорту та імпорту 

зерна і продуктів його  переробки - державне підприємство  

або господарське товариство,  частка держави в статутному 

фонді якого становить не менше 75 відсотків, яке визначене на 

конкурсних засадах Кабінетом  Міністрів  України  на 

реалізацію міжнародних договорів із забезпечення  експорту та 

імпорту зерна і продуктів його переробки. 
(Витяг із ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» п. 5. ст. 1) 

 

Державний нагляд (контроль) - діяльність 

уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, 
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їх територіальних органів, державних колегіальних органів, 

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, 

місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) 

в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення 

та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами 

господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема 

належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня 

небезпеки для населення, навколишнього природного 

середовища. 

(Витяг із ЗУ «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» а. 2 ст. 1) 

 

Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань - особа, яка перебуває у 

трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус 

(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» п. 5 ч. 1 ст. 1) 

 

Державний реєстр банків - реєстр, що ведеться 

Національним банком України і містить відомості про державну 

реєстрацію усіх банків. 

(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 13 

ст. 2) 

 

Держатель Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань– Міністерство юстиції України, яке вживає 

організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням 

функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» п. 6 ч. 1 ст. 1) 

 

Ділова репутація - відомості, зібрані Національним 

банком України, про відповідність діяльності юридичної або 
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фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та 

власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам 

закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості 

про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної 

особи. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 16 ст. 2) 

 

Діяльність із спільного інвестування - діяльність, яка 

провадиться в інтересах учасників (учасника) інституту 

спільного інвестування та за рахунок інституту спільного 

інвестування шляхом вкладення коштів спільного інвестування 

в активи інституту спільного інвестування. 

(Витяг із ЗУ «Про інститути спільного інвестування» 

п. 5 ч. 1 ст. 1) 

 

Додатковий пай - добровільний грошовий чи  інший 

майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) 

кооперативу понад пай у пайовому фонді кооперативу. 

(Витяг із ЗУ «Про кооперацію» а. 8 ст. 2) 

 

Дозвільна (погоджувальна) процедура - сукупність дій, 

що здійснюються адміністраторами та дозвільними органами 

під час проведення погодження  (розгляду), оформлення, 

надання висновків тощо, які передують отриманню документа 

дозвільного характеру. 

(Витяг із ЗУ «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності»      а. 12 ч. 1 ст. 1) 

 

Дозвільна система у сфері господарської діяльності - 

сукупність урегульованих законодавством відносин, які 

виникають між дозвільними органами, адміністраторами та 

суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів 

дозвільного характеру,  переоформленням,  анулюванням  

документів  дозвільного характеру. 

(Витяг із ЗУ «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» а. 2 ч. 1 ст. 1) 
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Дозвільні органи - суб’єкти надання адміністративних 

послуг, їх  посадові  особи, уповноважені відповідно до закону 

видавати документи дозвільного характеру. 

(Витяг із ЗУ «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» а. 3 ч. 1 ст. 1) 

 

Документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, 

рішення, погодження, свідоцтво, інший  документ в 

електронному вигляді (запис  про  наявність  дозволу,  висновку, 

рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань), який дозвільний  орган  

зобов'язаний  видати  суб'єкту господарювання у разі надання 

йому права на провадження певних дій щодо здійснення 

господарської діяльності або видів господарської діяльності 

та/або без  наявності  якого  суб'єкт господарювання не може 

проваджувати певні  дії  щодо  здійснення  господарської 

діяльності  або видів господарської  діяльності. 

(Витяг із ЗУ «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» а. 4 ч. 1 ст. 1) 
 

Дочірня компанія - юридична особа, яка контролюється 

іншою юридичною особою (материнською компанією). 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 14 ст. 2) 

 

Е 
 

Економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між 

суб'єктами  господарювання  з  метою  здобуття   завдяки   

власним досягненням переваг над іншими суб'єктами 

господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти 

господарювання мають можливість вибирати  між  кількома 

продавцями,  покупцями,  а окремий суб'єкт господарювання не 

може визначати умови обороту товарів на ринку. 
(Витяг із ЗУ «Про захист економічної конкуренції» а. 2 ст. 1) 
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Економічні нормативи - показники, що встановлюються 

Національним банком України і дотримання яких є 

обов'язковим для банків. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 17 ст. 2) 

 

Експорт (експорт товарів) - продаж товарів 

українськими суб'єктами  зовнішньоекономічної  діяльності  

іноземним  суб'єктам господарської діяльності (у тому  числі  з  

оплатою  в  негрошовій формі)  з  вивезенням  або  без 

вивезення цих товарів через митний кордон України,  

включаючи реекспорт  товарів.  При  цьому  термін реекспорт  

(реекспорт  товарів) означає продаж іноземним суб'єктам 

господарської діяльності та вивезення за межі України товарів,  

що були  раніше  імпортовані  на  територію  України. 

(Витяг із ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» а. 

10 ст. 1) 

 

Експорт (імпорт) капіталу - вивезення за межі України 

(ввезення з-за меж України ) капіталу у будь-якій формі 

(валютних коштів,  продукції,  послуг, робіт, прав 

інтелектуальної власності та   інших  немайнових  прав) з метою 

одержання прибутків  від виробничої та інших форм 

господарської діяльності. 

(Витяг із ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» а. 

10 ст. 1) 

 

Емісія - сукупність дій емітента, що провадяться в 

установленій законодавством послідовності і спрямовані на 

розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших 

власників. 

(Витяг із ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» п. 

5 ч. 1 ст. 1) 
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Є 
 

Єдиний грошовий вимірник - вимірювання та 

узагальнення всіх господарських  операцій  підприємства  у його 

фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці. 

(Витяг із ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» а. 10 ст. 4) 

 

Єдиний казначейський рахунок - рахунок, відкритий 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів у Національному банку України для обліку коштів та 

здійснення розрахунків у системі електронних платежів 

Національного банку України, на якому консолідуються кошти 

державного та місцевих бюджетів, фондів 

загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 

страхування та кошти інших клієнтів, які відповідно до 

законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні.  

(Витяг із Бюджетного Кодексу України п. 23
1 
ч. 1 ст. 2) 

  

Єдиний підхід до встановлення податків та зборів - 

визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів 

податку. 

(Витяг із   ПК України п.п. 4.1.11. п. 4.1 ст. 4) 

 

Єдиний реєстр акцизних накладних - реєстр відомостей 

щодо акцизних накладних, який ведеться центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну 

політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками 

акцизного податку електронними документами.         

(Витяг із   ПК України п.п. 14.1.60
1
. п. 14.1 ст. 14) 

 

Єдиний реєстр податкових накладних - реєстр 

відомостей щодо податкових накладних та розрахунків 

коригування, який ведеться центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову та митну політику, в 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16/paran20#n20
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електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на 

додану вартість електронними документами. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.60. п. 14.1 ст. 14) 

 

Ж 
 

Житлово-комунальні підприємства - суб'єкти 

господарювання, які безпосередньо виробляють, створюють 

та/або надають житлово-комунальні послуги. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.59. п.14.1 ст. 14) 

 

З 

 
Загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана 

сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань 

митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з 

положеннями цього Кодексу 

(Витяг із ПК України п.п. 4.1.1. п. 4.1 ст. 4) 

 

Закон про Державний бюджет України - закон, який 

затверджує Державний бюджет України та містить положення 

щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного 

періоду.   

(Витяг із Бюджетного Кодексу України п. 24 ч.1 ст. 2) 

 

Залишок бюджетних коштів - обсяг коштів відповідного 

бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

цього бюджету на кінець звітного періоду 

(Витяг із Бюджетного Кодексу України п. 25 ч. 1 ст. 2) 

 

Засновником підприємства об'єднання громадян є 

відповідне об'єднання громадян, що має статус юридичної 

особи, а також об'єднання (спілка) громадських організацій у 

разі, якщо його статутом передбачено право заснування 

підприємств. Політичним партіям та юридичним особам, що 

ними створюються, забороняється засновувати підприємства, за 

винятком засобів масової інформації, підприємств, що 
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здійснюють продаж суспільно-політичної літератури, інших 

пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів з власною 

символікою, проведення виставок, лекцій, фестивалів та інших 

суспільно-політичних заходів.  

(Витяг із ГК України ч. 3 ст. 112) 

 

Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до 

відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з 

умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі 

внаслідок вчинення на користь таких осіб державними 

органами, органами місцевого самоврядування, іншими 

уповноваженими органами та особами юридично значимих дій 

(Витяг із   ПК України п. 6.2. ст. 6) 

 

Звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), визначена 

сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. 

Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна 

відповідає рівню ринкових цін. 

(Витяг із ПК України а. 1 п.п. 14.1.71. п. 14.1 ст. 14) 

 

Земельна ділянка - частина земної поверхні з 

установленими межами, певним місцем розташування, цільовим 

(господарським) призначенням та з визначеними щодо неї 

правами.  

(Витяг із ПК України п.п. 4.1.74. п. 14.1 ст. 14) 

  

Земельне поліпшення - результати будь-яких заходів, що 

призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та 

її вартості.  

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.75. п. 14.1 ст. 14) 

 

Земельний податок - обов'язковий платіж, що 

справляється з власників земельних ділянок та земельних часток 

(паїв), а також постійних землекористувачів. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14) 

 

Землекористувачі - юридичні та фізичні особи 

(резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у 
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користування земельні ділянки державної та комунальної 

власності, у тому числі на умовах оренди. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.73. п. 14.1 ст. 14) 

 

Землі житлової та громадської забудови - земельні 

ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для 

розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, 

інших об'єктів загального користування. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.78. п. 14.1 ст. 14) 

 

Землі залізничного транспорту - до земель залізничного 

транспорту належать землі смуг відведення залізниць під 

залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з 

усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, 

вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, 

сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під 

захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, 

культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, 

необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.78
1
. п. 14.1 ст. 14) 

 

Землі сільськогосподарського призначення - землі, 

надані для виробництва сільськогосподарської продукції, 

здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та 

навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої 

інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей.  

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.76. п. 14.1 ст. 14) 

 

Земля є основним національним багатством, що 

перебуває під особливою охороною держави. Право власності 

на землю гарантується. Це право набувається і реалізується 

громадянами, юридичними особами та державою відповідно до 

Земельного кодексу України та інших законів.  

(Витяг із ГК України ч. 3 ст. 148) 

 

Зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла 

внаслідок минулих подій  і погашення якої в майбутньому як 
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очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що 

втілюють у собі економічні вигоди)  

(Витяг із ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» а. 6 ст. 1) 

 

Зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів 

господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її 

здійснення потребує перетинання митного кордону України 

майном, зазначеним у частині першій статті 139 цього Кодексу, 

та/або робочою силою. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 377) 

 

І 

 
Ідентичні товари (роботи, послуги) - товари (роботи, 

послуги), що мають однакові характерні для них основні ознаки. 

(Витяг із  ПК України п.п. 14.1.80. п. 14.1 ст. 14) 

 

Інвестиційна складова - кошти, передбачені в тарифі на 

виробництво, передачу та постачання електричної енергії, 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а 

також транспортування, зберігання та постачання природного 

газу ліцензіата як частина прибутку, що залишається в 

розпорядженні суб'єкта господарювання для цільового 

фінансування видатків, пов'язаних із відновленням, 

реконструкцією, модернізацією основних засобів.  

(Витяг із  ПК України п.п. 14.1.82. п. 14.1 ст. 14) 

 

Інвестиційний проект - комплекс заходів, визначених на 

основі національної системи цінностей і завдань інноваційного 

розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих 

галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання 

яких здійснюється з використанням коштів державного та/або 

місцевих бюджетів чи шляхом надання державних та/або 

місцевих гарантій.  

(Витяг із Бюджетного Кодексу України п. 26 ч. 1 ст. 2) 
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Інвестиціями є всі види майнових  та інтелектуальних  

цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших 

видів діяльності, в результаті якої  створюється  прибуток 

(доход) або досягається соціальний ефект. 

(Витяг із ЗУ «Про інвестиційну діяльність» ч. 1 ст. 1)  

 

Інвестиціями у сфері господарювання визнаються 

довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних 

цінностей та майнових прав в об'єкти господарської діяльності з 

метою одержання доходу (прибутку) або досягнення іншого 

соціального ефекту.  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 326) 

 

Інжиніринг - надання послуг (виконання робіт) із 

складення технічних завдань, проектних пропозицій, 

проведення наукових досліджень і техніко-економічних 

обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з 

будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, 

проектування та конструкторського опрацювання об'єктів 

техніки і технології, надання консультації та авторського 

нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт.  

(Витяг із  ПК України п.п. 14.1.85. п. 14.1 ст. 14) 

 

Інноваційною діяльністю є сукупність заходів, 

спрямованих на створення,  впровадження,  поширення  та  

реалізацію  інновацій відповідно до   Закону   України   "Про   

інноваційну  діяльність"  з  метою  отримання  комерційного  

та/або  соціального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації 

інвестицій, вкладених в об'єкти інноваційної діяльності.  

(Витяг із ЗУ «Про інвестиційну діяльність» ч. 1 ст. 3)  

 

Інноваційною діяльністю у сфері господарювання є 

діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на 

основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових 

науково-технічних програм з тривалими строками окупності 

витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у 

виробництво та інші сфери суспільного життя.  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 325) 
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Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне 

підприємство, створене за законодавством України, що діє 

виключно на основі власності іноземців або іноземних 

юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у 

власність цих осіб  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 117) 

 

Іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються 

іноземними інвесторами  в  об'єкти  інвестиційної  діяльності  

відповідно  до законодавства  України  з  метою отримання 

прибутку або досягнення соціального ефекту. 

(Витяг із ЗУ «Про режим іноземного інвестування п. 2 

ч. 1 ст. 1) 

 

Інспекційна перевірка банку - форма здійснення 

банківського нагляду уповноваженими Національним банком 

України особами безпосередньо у банку. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 19 ст. 2) 

 

Інститути спільного інвестування - інвестиційні фонди 

та взаємні фонди інвестиційних компаній, корпоративні 

інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, створені 

відповідно до законодавства.  

(Витяг із  ПК України п.п. 14.1.86. п. 14.1 ст. 14) 

 

Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, що 

надається фізичній особі банківською чи іншою фінансовою 

установою відповідно до закону строком не менш як на п'ять 

повних календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з 

придбанням квартири (кімнати) чи житлового будинку (його 

частини) або будівництвом житлового будинку (його частини), 

що надаються у власність позичальника, з прийняттям 

кредитором такого житла (землі, що знаходиться під таким 

житловим будинком, у тому числі присадибної ділянки) у 

заставу. 

(Витяг із  ПК України п.п. 14.1.87. п. 14.1 ст. 14)  
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Іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний 

сертифікат участі та іпотечний сертифікат з фіксованою 

дохідністю) - іпотечний цінний папір, забезпечений іпотечними 

активами або іпотеками відповідно до закону.  

(Витяг із  ПК України п.п. 14.1.88. п. 14.1 ст. 14) 

 

Істотна участь - пряме та опосередковане, самостійне або 

спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками 

статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних 

акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального 

володіння можливість значного впливу на керівництво чи 

діяльність юридичної особи. 

(Витяг із ЗУ «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» п. 8 ч. 1 ст. 1) 

 

К 
 

Казенне підприємство є юридичною особою, має 

відповідні рахунки в установах державного банку, печатку із 

своїм найменуванням.  

(Витяг із ГК України ч. 4 ст.76) 

 

Камеральна перевірка - перевірка, що проводиться у 

приміщенні Міністерства юстиції України виключно на підставі 

даних Єдиного державного реєстру. 
(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» п. 18 ч. 1 

ст. 1)  

 

Капітал банку - власні кошти, залишкова вартість активів 

банку після вирахування всіх його зобов'язань. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 21 ст. 2)  

 

Капітал приписний - сума грошових коштів у вільно 

конвертованій валюті, надана іноземним банком філії для її 

акредитації. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 22 ст. 2) 
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Капітал регулятивний - сукупність основного та 

додаткового капіталів, складові яких визначаються цим Законом 

та нормативно-правовими актами Національного банку України. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 24 ст. 2) 

 

Капітал статутний - сплачена грошовими внесками 

учасників банку вартість акцій, паїв банку в розмірі, 

визначеному статутом.  
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 23 ст. 2)  

 

Капітальні інвестиції - господарські операції, що 

передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів 

нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних 

активів, що підлягають амортизації відповідно до норм цього 

Кодексу. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.81а п. 14.1 ст.14) 

 

Квазіфіскальні операції - операції органів державної 

влади і місцевого самоврядування, Національного банку 

України, фондів загальнообов'язкового державного соціального 

і пенсійного страхування, суб'єктів господарювання державного 

і комунального секторів економіки, що не відображаються у 

показниках бюджету, але можуть призвести до зменшення 

надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат 

бюджету в майбутньому. 

(Витяг із Бюджетного Кодексу України п.26
1
 ч. 1 ст.2)  

 

Клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що 

користується послугами банку. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 26 ст.2) 

 

Ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична 

особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної 

особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками 

корпоративних прав такої юридичної особи.  
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 27 ст.2 )  
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Код доступу до результатів надання адміністративних 

послуг у сфері державної реєстрації - унікальна цифрова 

послідовність кількістю від 6 до 12 символів, що генерується в 

автоматичному режимі та використовується для доступу до 

результатів розгляду документів через портал електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань.  
(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» п. 9 ч. 1 

ст.1)  

 

Командитним товариством є господарське товариство, в 

якому один або декілька учасників здійснюють від імені 

товариства підприємницьку діяльність і несуть за його 

зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм 

майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні 

учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства 

лише своїми вкладами (вкладники). 

(Витяг із ГК України ч. 6 ст. 80) 

 

Комерційне посередництво (агентська діяльність) є 

підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні 

комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при 

здійсненні ними господарської діяльності шляхом 

посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок 

суб'єкта, якого він представляє.  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 295) 

 

Компанія з надання допоміжних послуг - юридична 

особа, яка не є фінансовою установою, діяльність якої полягає в 

наданні послуг з інформаційних технологій, володіння або 

управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних 

послуг, які необхідні для здійснення фінансовою установою 

діяльності з надання фінансових послуг. 

(Витяг із ЗУ «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» п.15 ч. 1 ст.1)  
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Компенсаційна продукція - частина виробленої 

продукції, що передається у власність інвестора в рахунок 

компенсації його витрат. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.94 п. 14.1 ст.14)  
 

Консолідована фінансова звітність - фінансова звітність, 

яка відображає фінансове  становище,  результати  діяльності  та  

рух грошових  коштів  юридичної  особи  та  її дочірніх 

підприємств як єдиної економічної одиниці. 

(Витяг із ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні а. 8 ст.1)  
 

Консолідований іпотечний борг - зобов'язання за 

договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем 

відповідно до закону. 

(Витяг із ПК України п.п.14.1.89 п. 14.1 ст.14)  
 

Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств 

для досягнення його учасниками певної спільної господарської 

мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, 

будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, 

якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, 

виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, 

що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його 

статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум 

припиняє свою діяльність  

(Витяг із ГК України ч. 4 ст. 120) 
 

Контролер - фізична особа або юридична особа, щодо 

якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість 

здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність 

юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого 

володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в 

юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше 

відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, 

або незалежно від формального володіння здійснювати такий 

вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином. 

(Витяг із ЗУ «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» п. 16 ч. 1 ст.1) 
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Контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив 

на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом 

прямого та/або опосередкованого володіння однією особою 

самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній 

особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків 

статутного капіталу та/або голосів юридичної особи. 

(Витяг із ЗУ «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» п. 17 ч. 1 ст.1)  

 

Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, 

а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності 

від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією 

функцій науково-технічного і виробничого розвитку, 

інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої 

діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх 

повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у 

відносинах з органами влади, іншими підприємствами та 

організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно 

учасниками іншого концерну.  

(Витяг із ГК України ч. 5 ст. 120) 

 

Концесія - це надання з метою задоволення суспільних 

потреб уповноваженим органом державної влади чи органом 

місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на 

платній та строковій основі вітчизняним або іноземним 

суб'єктам господарювання (концесіонерам) права на створення 

(будівництво) та/або управління (експлуатацію) об'єктом 

концесії за умови взяття концесіонером на себе відповідних 

зобов'язань, майнової відповідальності і підприємницького 

ризику  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 406)  

 

Кооперативні виплати - частина доходу виробничого 

кооперативу, що розподіляється між членами кооперативу з 

урахуванням їх трудової та іншої участі в діяльності кооперативу. 

Нарахування і виплата часток доходу на паї здійснюються за 

підсумками фінансового року з доходу, що залишається у 

розпорядженні кооперативу з урахуванням необхідності 
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формування його фондів. За рішенням загальних зборів членів 

кооперативу виплата часток доходу на паї може здійснюватися у 

грошовій формі, товарами, цінними паперами тощо.  

(Витяг із ГК України ч. 5 ст. 107) 

 

Корисні копалини - природні мінеральні утворення 

органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі 

будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення 

в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів 

переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у 

сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо 

або після первинної переробки. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.91 п. 14.1 ст.14)  

 

Корпоративне управління - система відносин, яка 

визначає правила та процедури прийняття рішень щодо 

діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а 

також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та 

його учасниками стосовно управління товариством. 

(Витяг із ЗУ «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» п. 27 ч. 1 ст.1)  

 

Корпоративні права - це права особи, частка якої 

визначається у статутному капіталі (майні) господарської 

організації, що включають правомочності на участь цієї особи в 

управлінні господарською організацією, отримання певної 

частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі 

ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші 

правомочності, передбачені законом та статутними 

документами.  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 167)  

 

Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене 

на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних 

інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними 

окремих повноважень централізованого регулювання діяльності 

кожного з учасників органам управління корпорації. 

(Витяг із ГК України ч. 3 ст. 120)  
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Кошти - гривня або іноземна валюта. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.93 п. 14.1 ст.14) 

 

Коштами у складі майна суб'єктів господарювання є 

гроші у національній та іноземній валюті, призначені для 

здійснення товарних відносин цих суб'єктів з іншими 

суб'єктами, а також фінансових відносин відповідно до 

законодавства. 

(Витяг із ГК України ч. 5 ст. 139) 

 

Кошторис - основний плановий фінансовий документ 

бюджетної установи, яким на бюджетний період 

встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і 

розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних 

зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною 

установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених 

відповідно до бюджетних призначень. 

(Витяг із Бюджетного Кодексу України п. 30 ч. 1 ст.2) 

 

Кредитна спілка є неприбуткова організація, заснована 

громадянами у встановленому законом порядку на засадах 

добровільного об'єднання грошових внесків з метою 

задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та 

наданні інших фінансових послуг. Кредитна спілка є 

юридичною особою. Статусу юридичної особи вона набуває з 

дня її державної реєстрації.  

(Витяг із ГК України ч. 2 ст. 130) 

 

Кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно 

до закону про діяльність відповідної фінансової установи має 

право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити 

на власний ризик. 

(Витяг із ЗУ «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» п. 2 ч. 1 ст.1) 

 

Кредитор - юридична або фізична особа, яка має 

підтверджені у встановленому порядку вимоги щодо грошових 

зобов'язань до боржника, у тому числі щодо виплати 



35 

заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а 

також контролюючі органи - щодо податків та зборів. 

(Витяг із  ПК України п.п.14.1.95 п. 14.1 ст.14)  

 

Кредиторами неплатоспроможних боржників є 

юридичні або фізичні особи, а також органи доходів і зборів та 

інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому 

порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до 

боржника.  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 210) 

 

Кредитування бюджету - операції з надання коштів з 

бюджету на умовах повернення, платності та строковості, 

внаслідок чого виникають зобов'язання перед бюджетом 

(надання кредитів з бюджету), та операції з повернення таких 

коштів до бюджету (повернення кредитів до бюджету). Для 

цілей цього Кодексу до кредитів з бюджету також належать 

бюджетні позички та фінансова допомога з бюджету на 

поворотній основі. 

(Витяг із Бюджетного Кодексу України п. 31 ч. 1 ст.2)  

 

Курсова різниця - позитивна різниця між офіційним 

обмінним курсом іноземної валюти до гривні, установленим 

Національним банком України на день придбання та на день 

продажу (погашення, іншого відчуження) цінного паперу, у разі 

якщо такий цінний папір номінований в іноземній валюті. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.96
1
 п. 14. 1 ст.14) 

 

Л 
 

Ланцюг володіння корпоративними правами 

юридичної особи - інформація про склад ключовиx учасників 

юридичної особи, яка включає інформацію про ключовиx 

учасників першого і кожного наступного рівня володіння 

корпоративними правами юридичної особи. 
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 33 ст. 2 )  
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Лізинг - це господарська діяльність, спрямована на 

інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка 

полягає в наданні за договором лізингу однією стороною 

(лізингодавцем) у виключне користування другій стороні 

(лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить 

лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське 

відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у 

відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати 

лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 292)  

 

Лізингова (орендна) операція - господарська операція 

(крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та 

інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи 

(орендодавця), що передбачає надання основних засобів у 

користування іншим фізичним чи юридичним особам 

(орендарям) за плату та на визначений строк. 

(Витяг із ПК України а. 1 п.п. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14)  

 

Ліквідація банку - процедура припинення 

функціонування банку як юридичної особи  
(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 34 ст. 2) 

 

Ломбардна операція - операція, що здійснюється 

фізичною чи юридичною особою, з отримання коштів від 

юридичної особи, що є фінансовою установою, згідно із 

законодавством України, під заставу товарів або валютних 

цінностей. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.100 п. 14.1 ст.14)  

 

Лотерея - масова гра незалежно від її назви, умовами 

проведення якої передбачається розіграш призового 

(виграшного) фонду між її гравцями, приз (виграш) в якій має 

випадковий характер і територія проведення якої не 

обмежується одним приміщенням (будівлею). Діяльність з 

проведення лотерей регулюється спеціальним законом. Не 

вважаються лотереєю ігри, що проводяться на безоплатних 

засадах юридичними особами та фізичними особами - 
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підприємцями і мають на меті рекламування їх товару (платної 

послуги), сприяння їх продажу (наданню) за умови, що 

організатори цих ігор витрачають на їх проведення свій 

прибуток. 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.101 п. 14.1 ст.14)  

 

М 
 

Майно - це сукупність речей та інших цінностей 

(включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне 

визначення, виробляються чи використовуються у діяльності 

суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або 

враховуються в інших передбачених законом формах обліку 

майна цих суб'єктів. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 139) 
 

Майново-господарськими визнаються цивільно-правові 

зобов'язання, що виникають між учасниками господарських 

відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких 

зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на 

користь другої сторони або утриматися від певної дії, а 

управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони 

виконання її обов'язку. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 175) 
 

Металеві рахунки - рахунки, які відкриваються 

уповноваженими банками України для обліку операцій, що 

здійснюються з банківськими металами; 
(Витяг із ЗУ «Про національний банк України» а. 17 ст. 1) 

 

Митне регулювання - зовнішньоекономічної діяльності 

здійснюється відповідно до Митного кодексу України, закону 

про зовнішньоекономічну діяльність, інших законів, Єдиного 

митного тарифу та чинних міжнародних договорів, згоду на 

обов'язковість яких надано Верховною Радою України. 

(Витяг із ГК України ч. 2 ст. 384) 
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Митний контроль - регулюється окремими законами та 

чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість 

яких надано Верховною Радою України, що встановлюють 

спеціальний правовий режим зазначених зон відповідно до 

розділу VIII цього Кодексу. 

(Витяг із ГК України ч. 3 ст. 384) 

 

Міжнародні стандарти аудиту - прийняті Міжнародною 

федерацією бухгалтерів документи, що визначають стандарти 

аудиту; 

(Витяг із ЗУ «Про національний банк України» а. 18 

ст. 1) 

 

Місцеве самоврядування у господарській діяльності - 

може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що визначені Конституцією та законами України. 

(Витяг із ГК України ч. 3 ст. 8) 

 

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності 

(замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих 

електричних мережах електропередавальної організації, від 

якого електропередавальна організація забезпечує розвиток 

електричних мереж з метою приєднання електроустановки 

замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих 

потужностей; 

(Витяг із ЗУ «Про електроенергетику» а. 46 ст. 1) 

 

Монопольним становищем визнається домінуюче 

становище суб'єкта господарювання, яке дає йому можливість 

самостійно або разом з іншими суб'єктами обмежувати 

конкуренцію на ринку певного товару (робіт, послуг).  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 27) 

 

Морські райони - зовні прилеглі до територіального моря 

України, включаючи райони навколо островів, що їй належать, 

становлять виключну (морську) економічну зону України. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 411) 
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Н 
 

Надзвичайна ситуація в державі - це ситуація, при якій 

спрацьовується запас палива на об'єктах електроенергетики нижче 

встановлених нормативів або спрацьовується запас води у 

водосховищах нижче встановлених екологічних вимог. 

(Витяг із ЗУ «Про електроенергетику» а. 25 ч. 1 ст. 1) 

 

Найменування банку - банк має повне і скорочене офіційні 

найменування українською та іноземними мовами. Найменування 

банку має містити слово "банк", а також вказівку на організаційно-

правову форму банку. Банк має печатку зі своїм повним офіційним 

найменуванням. Слово "банк" та похідні від нього дозволяється 

використовувати у назві лише тим юридичним особам, які 

зареєстровані Національним банком України як банк і мають 

банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, 

що діють на території України відповідно до міжнародних 

договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, та законодавства України. 

(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ч. 1 

ст. 15) 

 

Належна якість товару, роботи або послуги - властивість 

продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії 

продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, 

та умовам договору із споживачем.  

(Витяг із ЗУ «Про захист прав споживачів» п. 13 ст. 1) 

 

Національний банк України (далі - Національний банк) 
є центральним банком України, особливим центральним органом 

державного управління, юридичний статус, завдання, функції, 

повноваження і принципи організації якого визначаються 

Конституцією України, цим Законом та іншими законами 

України.  

(Витяг із ЗУ «Про національний банк України» ч. 1 ст. 2) 
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Неавтоматичне ліцензування - комплекс адміністративних 

дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з 

надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на 

здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) 

товарів, щодо яких встановлюються певні квоти (кількісні або інші 

обмеження). Неавтоматичне ліцензування експорту (імпорту) як 

адміністративна процедура з оформлення та видачі ліцензії 

використовується в разі встановлення квот (кількісних або інших 

обмежень) на експорт (імпорт) товарів.  

(Витяг із ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» ч. 5 

ст. 16) 

 

Недобросовісна конкуренція - це будь-які дії у конкуренції, 

що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у 

підприємницькій діяльності. 

Недобросовісною конкуренцією є неправомірне 

використання ділової репутації суб'єкта господарювання, 

створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі 

конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, 

неправомірне збирання, розголошення та використання 

комерційної таємниці, а також інші дії. 

(Витяг із ГК України ч. 1, 2 ст. 32) 

 

Недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам 

нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам 

договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також 

інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, 

продавцем).  

(Витяг із ЗУ «Про захист прав споживачів» п. 15 ст. 1) 

  

Некомерційне господарювання - це самостійна 

систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами 

господарювання, спрямована на досягнення економічних, 

соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 52) 

 

Неплатоспроможність - неспроможність боржника 

виконати після настання встановленого строку грошові 
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зобов’язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення 

його платоспроможності.  

(Витяг із ЗУ «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» а. 9 ст.1) 

 

Неправомірне використання позначень - неправомірним  є 

використання імені, комерційного (фірмового) найменування,  

торговельної  марки  (знака  для товарів і послуг), рекламних 

матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, 

інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання,  

який раніше почав використовувати їх або схожі на них  

позначення  у  господарській діяльності, що призвело чи може 

призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта 

господарювання. 
(Витяг із ЗУ «Про захист економічної конкуренції» ч. 1 ст. 4)  

 

Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта 

господарювання визнається: неправомірне використання чужих 

позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне 

використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього 

вигляду виробу іншого виробника; порівняльна реклама. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 33) 

 

Неправомірне використання товару іншого виробника є 

введення у господарський обіг під своїм позначенням товару 

іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без 

дозволу уповноваженої на те особи.  

(Витяг із ГК України ч. 4 ст. 33) 

 

Неправомірним використанням комерційної таємниці є 

впровадження у виробництво або врахування під час планування 

чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу 

уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що 

становлять відповідно до закону комерційну таємницю. 

(Витяг із ГК України  ч. 5 ст. 36) 

 

Неправомірним використанням комерційної  таємниці є 

впровадження у виробництво або врахування під час планування 
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чи здійснення господарської діяльності без дозволу уповноваженої 

на те особи відомостей, що становлять відповідно до законодавства  

України комерційну таємницю. 
(Витяг із ЗУ «Про захист економічної конкуренції» ч. 1 ст. 19) 

 

Неправомірним використанням товару іншого виробника 
є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару 

іншого  виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника  

без  дозволу  уповноваженої на те особи. 
(Витяг із ЗУ «Про захист економічної конкуренції» ч. 1 ст. 5) 

 

Неправомірним збиранням відомостей, що становлять 

комерційну таємницю вважається добування протиправним 

способом зазначених відомостей, якщо це завдало чи могло завдати 

шкоди суб'єкту господарювання. 

(Витяг із ГК України  ч. 2 ст. 36) 

 

Неправомірним збиранням  комерційної таємниці 

вважається добування протиправним способом відомостей,  що  

відповідно  до  законодавства  України  становлять комерційну 

таємницю,  якщо це  завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту 

господарювання. 
(Витяг із ЗУ «Про захист економічної конкуренції» ч. 1 ст. 16) 

 

Неправомірні угоди між суб'єктами господарювання - 

угоди або погоджені дії, спрямовані на: встановлення 

(підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок 

(доплат), націнок; розподіл ринків за територіальним принципом, 

обсягом реалізації чи закупівлі товарів, їх асортиментом або за 

колом споживачів чи за іншими ознаками - з метою їх 

монополізації; усунення з ринку або обмеження доступу до нього 

продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання.  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 30) 

 

Неприпустимість заборони діяльності щодо укладення та 

виконання колективних договорів і угод - забороняється будь-

яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та їх 

представників або заборонити їх здійснення, з боку органів 
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представницької і виконавчої влади та господарського управління, 

політичних партій, роботодавців при укладенні та виконанні 

колективних договорів, угод. 

(Витяг із ЗУ «Про колективні договори і угоди» а. 1 ст. 6) 

 

Нереалізовані доходи/витрати - доходи/витрати від 

переоцінки фінансових активів та зобов'язань, монетарного золота 

та банківських металів, а також доходи/витрати від купівлі 

іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів, 

якщо такі операції здійснюються не за офіційним валютним 

курсом.  

(Витяг із ЗУ «Про національний банк України» а. 21 ст. 1) 

 

Неспроможність суб'єкта підприємництва - у разі 

нездатності суб'єкта підприємництва після настання встановленого 

строку виконати свої грошові зобов'язання перед іншими особами, 

територіальною громадою або державою інакше як через 

відновлення його платоспроможності цей суб'єкт (боржник) 

відповідно до частини четвертої статті 205 цього Кодексу 

визнається неспроможним. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 209) 

 

Нечесна підприємницька практика - будь-яка 

підприємницька діяльність або бездіяльність, що суперечить 

правилам, торговим та іншим чесним звичаям та впливає або може 

вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції. 

(Витяг із ЗУ «Про захист прав споживачів» п.14 ст.1) 

 

Нормативно-технічний документ - норми, правила, 

інструкції та стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, 

встановленому законодавством, щодо забезпечення належного 

технічного стану електричних, теплових, тепловикористовувальних 

установок та мереж. 

(Витяг із ЗУ «Про електроенергетику» а. 14 ч. 1 ст. 1) 
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О 
 

Об'єднана енергетична система України - сукупність 

електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів 

електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, 

передачі та розподілу електричної і теплової енергії при 

централізованому управлінні цим режимом. 

(Витяг із ЗУ «Про електроенергетику» а. 15  ч. 1 ст. 1) 

 

Об'єднана кредитна спілка - це неприбуткова організація, 

заснована кредитними спілками на кооперативних засадах з метою 

сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок та об'єднання 

тимчасово вільних коштів своїх членів для їх взаємокредитування. 

(Витяг із ЗУ «Про кредитні спілки» ч. 1 ст. 25) 

 

Об'єднання -  об'єднання юридичних та (або) фізичних осіб,  

у  тому числі об'єднання підприємств, а також громадські 

організації. 

(Витяг із ЗУ «Про захист економічної конкуренції» а. 7 ч. 

1 ст. 1) 

 

Об'єднанням підприємств є господарська організація, 

утворена у складі двох або більше підприємств з метою 

координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для 

вирішення спільних економічних та соціальних завдань. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 118) 

 

Об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері 

господарювання визнаються: винаходи та корисні моделі; 

промислові зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні 

марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) 

найменування; географічне зазначення; комерційна таємниця; 

комп'ютерні програми; інші об'єкти, передбачені законом. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 155) 

 

Об'єкт електроенергетики - електрична станція (крім 

ядерної частини атомної електричної станції), електрична 
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підстанція, електрична мережа, підключені до об'єднаної 

енергетичної системи України, а також котельня, підключена до 

магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа. 

(Витяг із ЗУ «Про електроенергетику» а. 16 ч. 1 ст. 1) 

 

Облікова ставка Національного банку України - один із 

монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк 

України встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-

кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених 

грошових коштів. 
(Витяг із ЗУ «Про національний банк України» а. 20 ч. 1 ст. 1) 

 

Облікові системи - сукупність відносин щодо формування, 

оброблення, зберігання та передавання інформації між державними 

органами, фінансовими установами, іншими юридичними особами 

під час реалізації державних проектів. 

(Витяг із «Про національний банк України» а. 21 ч. 1 ст.1) 

 

Обмежувальна ділова практика - здійснення 

індивідуальних або колективних заходів, спрямованих на 

обмеження конкуренції та монополізацію виробництва, розподілу, 

обміну, споживання товарів і одержання надприбутків. 
(Витяг із ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» а. 40 ст. 1) 

 

Обмін інформацією - суб'єкти  господарювання,  пов'язані  

відносинами контролю відповідно до статті 1  цього  Закону,  

зобов'язані  забезпечувати обмін  інформацією  між  собою,  в  тому  

числі стосовно випадків, передбачених частиною другою статті 22 

цього  Закону,  та  вживати інших   заходів   у  такий  спосіб  та  у  

такому обсязі, які б забезпечували  запобігання  вчиненню  

порушень  законодавства про захист економічної конкуренції. 
(Витяг із ЗУ «Про захист економічної конкуренції» ч. 1 ст. 63)  

 

Обов'язки щодо захисту інтересів банку - керівники банку 

зобов'язані діяти на користь банку та клієнтів і зобов'язані ставити 

інтереси банку вище власних. Зокрема, керівники банку зобов'язані: 

1) ставитися з відповідальністю до виконання своїх 

службових обов'язків; 
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2) приймати рішення в межах наданих повноважень; 

3) не використовувати службове становище у власних 

інтересах; 

4) забезпечити збереження та передачу майна та документів 

банку при звільненні керівників з посади.  

(Витяг із ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ч. 1, 2 

ст. 43) 

 

Оперативно-господарські санкції - заходи оперативного 

впливу на правопорушника з метою припинення або попередження 

повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими 

сторонами зобов'язання в односторонньому порядку. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 235) 

 

Оптовий ринок електричної енергії України - ринок, що 

створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-

продажу електричної енергії на підставі договору. 

(Витяг із ЗУ «Про електроенергетику» а. 17 ч. 1 ст. 1) 

 

Органами управління державного унітарного підприємства 
є: керівник підприємства, який призначається (обирається) суб’єктом 

управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з 

управління підприємством, або наглядовою радою такого 

підприємства (у разі її утворення) і є підзвітним органу, який його 

призначив (обрав); наглядова рада підприємства (у разі її утворення), 

яка в межах компетенції, визначеної статутом підприємства та 

законом, контролює і регулює діяльність керівника підприємства. 

(Витяг із ГК України ч. 6 ст. 73) 

 

Органами управління комунального унітарного 

підприємства є: керівник підприємства, який призначається 

(обирається) органом, до сфери управління якого належить 

підприємство, або наглядовою радою цього підприємства (у разі її 

утворення) і є підзвітним органу, який його призначив (обрав); 

наглядова рада підприємства (у разі її утворення), яка в межах 

компетенції, визначеної статутом підприємства та законом, 

контролює і спрямовує діяльність керівника підприємства. 

(Витяг із ГК України ч. 7 ст. 78) 
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Органи адміністративно-господарського управління та 

контролю - суб'єкти господарювання, об'єднання, інші особи в 

частині виконання ними функцій управління або контролю в межах 

делегованих  їм повноважень органів влади чи органів місцевого 

самоврядування. 

(Витяг із ЗУ «Про захист економічної конкуренції» а. 9 ч. 

1 ст. 1) 

 

Органи Антимонопольного  комітету  України  - 

Антимонопольний  комітет  України, постійно діючі  та  тимчасові  

адміністративні  колегії Антимонопольного комітету України, 

державний уповноважений  Антимонопольного   комітету   

України,   адміністративні   колегії  територіальних відділень 

Антимонопольного комітету України. 

(Витяг із ЗУ «Про захист економічної конкуренції» а. 10 ч. 

1 ст. 1) 

 

Органи влади -  міністерства  та  інші  центральні  органи  

виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та 

органи виконавчої  влади Автономної Республіки Крим, державні 

органи, що здійснюють регулювання діяльності суб'єктів 

природних монополій, ринку  цінних  паперів,  державні органи 

приватизації, Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення, місцеві органи виконавчої влади. 

(Витяг із ЗУ «Про захист економічної конкуренції» а. 8 ч. 

1 ст. 1) 

 

Організаційно-господарськими зобов'язаннями  
визнаються зобов'язання,  що виникають у процесі управління 

господарською діяльністю між суб'єктом господарювання та 

суб'єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких 

зобов'язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони 

певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або 

утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати 

від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 176) 

 



48 

Організаційно-правові форми об'єднань підприємств - 

господарські об'єднання утворюються як асоціації, корпорації, 

консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені 

законом. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 120) 

 

Органом державного регулювання діяльності в 

електроенергетиці є національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

(Витяг із ЗУ «Про електроенергетику» ч. 2 ст. 11) 

 

Оренда майна у сфері господарювання - за договором 

оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні 

(орендареві) за плату на певний строк у користування майно для 

здійснення господарської діяльності. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 283) 

 

Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар 

сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської 

діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за 

погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених 

законодавством. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 286) 

 

Основний капітал банку включає статутний капітал і 

розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок 

нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових 

внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття 

ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні 

банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і 

нематеріальних активів.  

(Витяг із ЗУ «Про банки та банківську діяльність» а. 1 ч. 

2 ст. 30) 

 

Основним плановим документом державного 

комерційного підприємства є фінансовий план, відповідно до 

якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає 
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обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій 

протягом року відповідно до установчих документів. 

(Витяг із ГК України ч. 2 ст. 75) 

 

Офісне приміщення - будь-яке приміщення (будівля тощо), 

в якому знаходиться суб'єкт господарювання або його філія, або 

його структурний підрозділ, або представництво.  

(Витяг із ЗУ «Про захист прав споживачів» п. 6 ст. 1) 

 

Офіційне видання Національного банку України - 

друковане видання Національного банку, зареєстроване у 

встановленому порядку. 
(Витяг із ЗУ «Про національний банк України» а. 22 ч. 1 ст. 1) 

 

Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно 

встановлений Національним банком України як уповноваженим 

органом держави. 
(Витяг із «Про національний банк України» а. 23 ч. 1 ст. 1) 

 

Охорона цінностей та об'єктів - організація та практичне 

здійснення Національним банком заходів охорони щодо 

визначених і належних йому будівель, споруд, територій, 

транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та 

іншого рухомого і нерухомого майна, спрямованих на 

недопущення чи припинення протиправних дій щодо них, 

забезпечення їх недоторканності та цілісності, припинення 

несанкціонованого доступу до них третіх осіб, а також на 

забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я працівників 

Національного банку. 

(Витяг із ЗУ «Про національний банк України» а. 24 ч. 1 

ст. 1) 

 

Оцінка товарів  за бартерними договорами - здійснюється 

з метою   створення умов для забезпечення еквівалентності  обміну,  

а  також  для  митного обліку, визначення страхових сум,  оцінки 

претензій,  застосування санкцій.  Умовою еквівалентності обміну 

за  бартерним  договором  є  обмін товарами (роботами, послугами) 

за цінами,  що  визначаються суб'єктами зовнішньоекономічної 
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діяльності України на  договірних  засадах  з  урахуванням попиту 

та пропозиції,  а також  інших факторів,  які діють на відповідних 

ринках на час  укладення  бартерних   договорів.  У  випадках,  

передбачених  законодавством  України, контрактні ціни 

визначаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України 

відповідно до індикативних  цін. 

(Витяг із ЗУ «Про регулювання товарообмінних 

(бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної 

діяльності» п. 2 ч. 1 ст. 1) 

 

П 
 

Патентування ( як і ліцензування та квотування) -  є 

засобами державного регулювання у сфері господарювання, 

спрямованими на забезпечення єдиної державної політики у цій 

сфері та захист економічних і соціальних інтересів держави, 

суспільства та окремих споживачів. 

(Витяг із ГК України  ч. 1 ст. 14) 

 

Перевезення вантажів - господарська діяльність, пов'язана з 

переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та 

виробів народного споживання залізницями, автомобільними 

дорогами, водними та повітряними шляхами, а також 

транспортування продукції трубопроводами. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 306) 

 

Передача електричної енергії - транспортування 

електричної енергії магістральними та міждержавними 

електричними мережами на підставі договору. 

(Витяг із ЗУ «Про електроенергетику» а. 18 ст. 1) 

 

Передача (делегування) прав у господарських 

зобов'язаннях -  можливість управненого суб'єкта господарського 

зобов'язання, якщо інше не передбачено законом,  передати другій 

стороні, за її згодою, належні йому за законом, статутом чи 

договором права на одержання майна від третьої особи з метою 
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вирішення певних питань щодо управління майном або делегувати 

права для здійснення господарсько-управлінських повноважень. 

(Витяг із  ГК України ч. 1 ст. 195) 

 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи - це 

відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата 

народження, країна громадянства, місце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник - фізична 

особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та 

ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа; відмітка 

про закінчення повноважень засновника громадського формування 

у зв’язку з державною реєстрацією. 
(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» п. 8 ч. 1 ст. 9) 

 

Перехід частки (її частини) учасника у статутному 

капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої 

особи – право учасника товариства  з  обмеженою  

відповідальністю  продати чи іншим чином  відступити  свою  

частку  (її  частину) у статутному капіталі одному або кільком 

учасникам цього товариства. Відчуження учасником товариства з 

обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім 

особам допускається, якщо інше не встановлено статутом 

товариства.  

(Витяг із ЗУ «Про господарські товариства» ч. 1 ст. 53) 

 

Перешкоди у процесі конкуренції – це дискредитація 

суб'єкта господарювання, нав'язування споживачам примусового 

асортименту товарів (робіт, послуг), схиляння до бойкоту суб'єкта 

господарювання або дискримінації покупця (замовника), або до 

розірвання договору з конкурентом, підкуп працівника 

постачальника або покупця (замовника). 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 34) 

 

Персональний кабінет юридичної особи, іншої організації 

та фізичної особи - підприємця (далі - персональний кабінет) - 

особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної 
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особи - підприємця та громадського формування, що не має 

статусу юридичної особи, на порталі електронних сервісів, 

призначена для подання документів в електронній формі для 

проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи, до відомостей про результати 

розгляду цих документів, документів, що містяться в реєстраційній 

справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, 

які є актуальними на момент запиту або на визначену дату. 

(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» п. 10 ч. 

1 ст. 1) 

 

Підкуп працівника покупця (замовника) - це надання або 

пропонування йому конкурентом постачальника, безпосередньо 

або через посередника, матеріальних цінностей, майнових чи 

немайнових благ за неналежне виконання або невиконання 

працівником покупця (замовника) службових обов'язків, що 

випливають з укладеного або пов'язані з укладенням між 

постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання 

робіт, надання послуг, що призвело або могло призвести до 

отримання конкурентом постачальника певних переваг перед 

постачальником.  

(Витяг із  ГК України ч. 9 ст. 34) 

 

Підкуп працівника, посадової особи постачальника - це 

надання або    пропонування    йому   конкурентом   покупця   

(замовника), безпосередньо або через іншу особу, матеріальних чи 

інших вигод за неналежне  виконання або невиконання 

працівником, посадовою особою постачальника службових 

обов'язків, що випливають з укладеного або пов'язані  з укладенням 

між постачальником і покупцем (замовником) договору поставки 

товарів, виконання робіт, надання послуг, іншого  договору  або за 

не укладення договору. 

(Витяг із ЗУ « Про захист від недобросовісної 

конкуренції» ч. 1 ст. 13) 

 



53 

Підкуп  працівника,  посадової особи покупця 

(замовника) - це надання   або   пропонування   йому   

конкурентом   постачальника, безпосередньо або через іншу особу, 

матеріальних чи інших вигод за неналежне  виконання або 

невиконання працівником, посадовою особою покупця   

(замовника)   службових   обов'язків,  що  випливають з укладеного   

або  пов'язані  з  укладенням  між  постачальником  і покупцем 

(замовником) договору поставки товарів, виконання робіт,  надання  

послуг, іншого договору або за  не укладення договору.  

(Витяг із ЗУ « Про захист від недобросовісної 

конкуренції» ч. 1 ст. 14) 

 

Підкуп працівника постачальника - це надання або 

пропонування йому конкурентом покупця (замовника), 

безпосередньо або через посередника, матеріальних цінностей, 

майнових або немайнових благ за неналежне виконання або 

невиконання працівником постачальника службових обов'язків, що 

випливають з укладеного чи пов'язані з укладенням між 

постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання 

робіт, надання послуг, що призвело або могло призвести до 

отримання конкурентом покупця (замовника) певних переваг перед 

покупцем (замовником). 

(Витяг із ГК України ч. 7 ст. 34) 

 

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, 

на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється 

суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 42) 

 

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, 

створений компетентним органом державної влади або органом 

місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення 

суспільних та особистих потреб шляхом систематичного 

здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої 

господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом 

та іншими законами. 

(Витяг із  ГК України ч. 1 ст. 62) 
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Підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство, 

створене відповідно до вимог цього Кодексу, в статутному капіталі 

якого не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція. 

(Витяг з ГК України ч. 1 ст. 116) 

 

Підприємство колективної власності - корпоративне або 

унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності 

засновника (засновників). Підприємствами колективної власності є 

виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, 

підприємства громадських та релігійних організацій, інші 

підприємства, передбачені законом. 

(Витяг із ГК України ч. 1-2 ст. 93) 

 

Підприємство споживчої кооперації – це унітарне або 

корпоративне підприємство, утворене споживчим товариством 

(товариствами) або спілкою (об'єднанням) споживчих товариств 

відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів з 

метою здійснення статутних цілей цих товариств, спілок 

(об'єднань). 

(Витяг із ГК України ч.8 ст.111) 

 

Підприємством об'єднання громадян, релігійної 

організації - це унітарне підприємство, засноване на власності 

об'єднання громадян (громадської організації, політичної партії) 

або власності релігійної організації для здійснення господарської 

діяльності з метою виконання їх статутних завдань. 

(Витяг із ГК України ч1 ст. 112) 

 

Підряд на капітальне будівництво – договір, за яким одна 

сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на 

замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати 

замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт 

відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати 

зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник 

зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-

кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, 

прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх. 

(Витяг із  ГК України ч. 1 ст. 318) 
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Підставою господарсько-правової відповідальності 

учасника господарських відносин є вчинене ним 

правопорушення у сфері господарювання. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 218) 
 

Плата за видачу ліцензії - разова плата в розмірі одного 

прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом 

ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір 

плати не встановлений законом. 

(Витяг з ЗУ «Про  ліцензування видів господарської 

діяльності» а. 1 ч. 1 ст. 14) 
 

Платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових 

надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених 

нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного 

балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послугами, 

неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за 

кордоном, торгівлі ліцензіями, від фрахтування та обслуговування 

кораблів, туризму, утримання дипломатичних і торгових 

представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, 

виплати іншим країнам за позики тощо. Платіжний баланс включає 

рух капіталів: інвестиції та кредити. 
(Витяг із ЗУ «Про Національний банк України» а. 25 ч. 1 ст. 1) 
 

Повне товариство – це господарське товариство, всі 

учасники якого відповідно до укладеного між ними договору 

здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і 

несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями 

товариства усім своїм майном. 

(Витяг із ЗУ «Про господарські товариства» ч. 1 ст. 66) 
 

Погашені вимоги кредиторів - задоволені вимоги 

кредиторів, вимоги, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у 

тому числі заміну зобов’язання або припинення зобов’язання в 

інший спосіб, а також інші вимоги, які відповідно до цього Закону 

вважаються погашеними. 

(Витяг із ЗУ «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» а. 10 ч. 1 ст. 1) 



56 

Попереднє рішення у справі – у процесі розгляду справи 

органи Антимонопольного комітету  України  за  поданою  

суб'єктом  господарювання  заявою про вжиття  заходів для 

відвернення негативних та  непоправних  наслідків  для  суб'єктів  

господарювання  внаслідок  порушення  законодавства про  захист 

економічної конкуренції можуть прийняти  попереднє  рішення  

про  заборону особі  (відповідачу),  в діях якої вбачаються ознаки 

порушення,  вчиняти певні дії,  в тому числі про блокування цінних  

паперів чи про  обов'язкове вчинення  певних  дій,  якщо 

невідкладне вчинення  цих дій є необхідним виходячи із законних 

прав та інтересів  інших  осіб. 
(Витяг із ЗУ « Про захист економічної конкуренції» ч. 2 ст. 47 ) 

 

Порівняльною   є   реклама,   що містить    порівняння  з   

товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб'єкта 

господарювання. 

(Витяг із ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

ч. 1 ст. 7) 

 

Портал електронних сервісів - веб-сайт, організований як 

системне багаторівневе об’єднання різних ресурсів та сервісів для 

забезпечення максимального доступу до інформації та послуг у 

сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у 

сфері господарської діяльності.  

(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» п. 11 ч. 

1 ст. 1) 

 

Посередницька діяльністю у сфері випуску та обігу 

цінних паперів - це підприємницька діяльність суб'єктів 

господарювання (далі - торговці цінними паперами), для яких 

операції з цінними паперами становлять виключний вид їх 

діяльності або яким така діяльність дозволена законом.  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 356 ) 

 

Послуга - діяльність виконавця з надання (передачі) 

споживачеві певного визначеного договором матеріального чи 
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нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним 

замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. 
(Витяг із ЗУ «Про захист прав споживачів» п. 17 ч. 1 ст. 1) 

 

Постачання електричної енергії - господарська діяльність, 

пов'язана з наданням електричної енергії споживачеві за 

допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної 

енергії на підставі договору. 

(Витяг із ЗУ «Про електроенергетику» а. 19 ч. 1 ст. 1) 

 

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання 

оптового ринку електричної енергії (далі - поточні рахунки із 

спеціальним режимом використання) - рахунки суб'єктів 

господарської діяльності, що здійснюють постачання електричної 

енергії на закріпленій території та оптове постачання електричної 

енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно 

для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від 

споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку 

електричної енергії. 

(Витяг із ЗУ «Про електроенергетику» а. 26 ч. 1 ст. 1) 

 

Поширення  інформації,  що вводить в  оману - це 

повідомлення суб'єктом  господарювання,  безпосередньо  або  

через  іншу особу, одній,  кільком особам або невизначеному колу 

осіб, у тому числі в рекламі,   неповних,  неточних,  неправдивих  

відомостей,  зокрема внаслідок обраного способу  їх  викладення,  

замовчування  окремих фактів чи нечіткості формулювань,  що 

вплинули або можуть вплинути на наміри цих  осіб  щодо  

придбання  (замовлення)  чи  реалізації (продажу,  поставки,  

виконання,  надання) товарів,  робіт, послуг цього суб'єкта 

господарювання.  

(Витяг із ЗУ  «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» ч. 1 ст. 15-1 ) 

 

Права членів виробничого кооперативу – це право на  

участь в управлінні кооперативом, право голосу на загальних 

зборах членів кооперативу, право обирати і бути обраним в органи 

управління кооперативом,  користування послугами кооперативу,  
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одержання кооперативних виплат та частки доходу на пай, 

одержання достовірної та повної інформації про фінансово-

господарську діяльність кооперативу,  одержання паю у разі 

виходу з кооперативу в порядку і строки, визначені його статутом. 

(Витяг із  ГК України ч. 1 ст. 99) 

 

Правила біржової торгівлі – це основні  документи, які 

розробляються відповідно до законодавства і  регламентують  

порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі 

та розв'язання спорів з цих питань. 

(Витяг із ГК України  ч. 1 ст. 281) 

 

Правила професійної етики - суб'єкти   господарювання  

при  сприянні  Торгово-промислової  палати   України   та  інших  

заінтересованих  організацій  можуть розробляти правила 

професійної етики у конкуренції для відповідних сфер   

господарської діяльності,  а  також  для  певних  галузей  

економіки.  Правила  професійної етики у конкуренції 

погоджуються Антимонопольним  комітетом  України в 

установленому ним порядку. 

(Витяг із ЗУ  «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» ч. 1 ст. 33) 

 

Право господарського відання -  речове право суб'єкта 

підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається 

майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним 

органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо 

окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених 

цим Кодексом та іншими законами. 

(Витяг із ГК  України ч. 1 ст. 136) 

 

Право на використання географічного зазначення – це 

право, яке мають лише суб'єкти господарювання, які виробляють 

товари (надають послуги), щодо яких здійснено державну 

реєстрацію відповідного географічного зазначення. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 160) 
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Право оперативного управління - речове право суб'єкта 

господарювання, який володіє, користується і розпоряджається 

майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним 

органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у 

межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами, а також 

власником майна (уповноваженим ним органом).  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 137) 

 

Правочини (договори), щодо яких є заінтересованість - 

правочини (договори), сторонами яких є заінтересовані особи зі 

сторони боржника, арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора) чи кредиторів.  

(Витяг із ЗУ «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» а. 11 ч. 1 ст. 1 ) 

 

Предмет державного нагляду (контролю) в 

електроенергетиці - це господарська діяльність, пов'язана з 

виробництвом, передачею, розподілом та постачанням енергії, а 

також з використанням енергії для власних потреб суб'єктами 

електроенергетики та споживачами енергії в частині технічної 

експлуатації електричних станцій і мереж, технічної експлуатації 

енергетичного обладнання споживачів енергії та суб'єктів 

електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок і 

мереж, режимів постачання та споживання електричної і теплової 

енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж.  

(Витяг із ЗУ «Про електроенергетику» ч. 2 ст. 9 ) 

 

Предмет поставки - визначені родовими ознаками 

продукція, вироби з найменуванням, зазначеним у стандартах, 

технічних умовах, документації до зразків (еталонів), 

прейскурантах чи товарознавчих довідниках. Предметом поставки 

можуть бути також продукція, вироби, визначені індивідуальними 

ознаками. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 266 ) 

 

Предмет регулювання господарського права - відносини, 

що виникають у процесі організації та здійснення господарської 

діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими 
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суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері 

господарювання.  

(Витяг із ГК України ст. 1 ) 

 

Представницький  орган  фермерських господарств 

України - це  Асоціація фермерів та приватних землевласників 

України. 

(Витяг із ЗУ «Про фермерське господарство» ч. 1 ст. 33 ) 

 

Представник працівників боржника - особа, уповноважена 

загальними зборами (конференцією), на яких присутні не менш як 

дві третини штатної чисельності працівників боржника, або 

відповідним рішенням первинної профспілкової організації 

боржника (а за наявності кількох первинних організацій - їх 

спільним рішенням) представляти їх інтереси під час провадження 

у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.  

(Витяг із ЗУ «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» а. 13 ч. 1 ст. 1 ) 

 

Претендент - фізична або юридична особа (суб'єкт 

підприємницької діяльності), резидент або нерезидент,  який подав 

заявку на участь у концесійному конкурсі. 

(Витяг із ЗУ «Про концесії» а. 5 ч. 1 ст. 1 ) 

 

Прибуток (дохід) суб'єкта господарювання є показником 

фінансових результатів його господарської діяльності, що 

визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб'єкта 

господарювання за певний період на суму валових витрат та суму 

амортизаційних відрахувань. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 142 ) 

 

Прибуток товариства – кошти, які утворюються з 

надходжень від господарської діяльності після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.  

(Витяг із ЗУ «Про господарські товариства» ч. 1 ст. 15 ) 

 

Приватизація державних та комунальних підприємств - 

відчуження на користь громадян чи недержавних юридичних осіб і 
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приватизація особами відповідно до закону майна єдиного 

цілісного майнового комплексу державного (комунального) 

підприємства або його окремих підрозділів, що є єдиними 

(цілісними) майновими комплексами і виділяються в самостійні 

підприємства, а також об'єкти незавершеного будівництва та акції 

(частини, паї), що належать державі у майні інших суб'єктів 

господарювання . 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 146) 

 

Приватним підприємством визнається підприємство, що діє 

на основі приватної власності одного або кількох громадян, 

іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з 

використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, 

що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - 

юридичної особи.  

(Витяг із ГК України  ч. 1 ст. 113) 

 

Приєднання електроустановки - надання електро-

передавальною організацією послуги замовнику із створення 

технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання 

електроустановки замовника відповідної потужності до 

електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі 

новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з 

дотриманням показників її якості та надійності. 

(Витяг із ЗУ «Про електроенергетику» а. 47 ч. 1 ст. 1 ) 

 

Принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації - 

принцип, згідно з яким державний реєстратор набуває право на 

проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без 

одержання від державних органів у порядку та випадках, 

визначених цим Законом, відповідних документів (крім судових 

рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови, що 

відповідні державні органи у встановлений цим Законом строк не 

направили до державного реєстратора такі документи або 

відомості.   

(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» а. 12 

ст. 1) 
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Припинення господарського товариства -  процес  його 

ліквідації або реорганізації відповідно до статті 59 цього Кодексу. 

(Витяг із ГК України  ч. 1 ст. 51) 

 

Природні монополії - стан товарного ринку, за якого 

задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови 

відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей 

виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва 

на одиницю продукції в міру збільшення обсягів виробництва), а 

товари (послуги), що виробляються суб'єктами господарювання, не 

можуть бути замінені у споживанні іншими, у зв'язку з чим попит 

на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на такі 

товари, ніж попит на інші товари (послуги), - вважається 

природною монополією. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 28 ) 

 

Продавець - суб'єкт господарювання, який згідно з 

договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до 

реалізації.  

(Витяг із ЗУ «Про захист прав споживачів» п. 18 ст. 1) 

 

Продукція - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що 

виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення 

суспільних потреб.  

(Витяг із ЗУ «Про захист прав споживачів» п. 19 ст. 1) 

 

Продукція виробничо-технічного призначення і вироби 

народного споживання – у галузях матеріального виробництва 

здійснюється виробництво матеріальних благ, призначених як для 

використання у сфері виробництва в якості засобів виробництва 

(продукція виробничо-технічного призначення), так і для 

використання у сфері особистого споживання (вироби народного 

споживання). 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 262) 

 

Прогнозування та планування економічного і соціального 

розвитку - здійснення державою економічної стратегії і тактики у 

сфері господарювання, яке спрямовується на створення економічних, 
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організаційних та правових умов, за яких суб'єкти господарювання 

враховують у своїй діяльності показники прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку.  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 11) 

 

Прострочення кредитора - кредитор вважається таким, що 

прострочив виконання господарського зобов'язання, якщо він 

відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, 

або не виконав дій, що передбачені законом, іншими правовими 

актами, або випливають із змісту зобов'язання, до вчинення яких 

боржник не міг виконати свого зобов'язання перед кредитором. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 221) 

 

Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного 

боржника – це розпорядження майном боржника, мирова угода, 

санація (відновлення платоспроможності) боржника або ліквідація 

банкрута. 

(Витяг з ГК України ч. 1 ст. 212 ) 

 

Публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у 

формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до 

біржових списків (пройшли процедуру лістингу) фондових бірж, 

які відповідають критеріям, визначеним Національним банком 

України.  

(Витяг із ЗУ « Про банки і банківську діяльність» а. 42 ч. 

1 ст. 2) 

 

Публічні кошти - кошти державного бюджету, бюджету 

Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кредитні 

ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти 

Національного банку України, державних банків, державних 

цільових фондів, Пенсійного фонду України (далі - Пенсійний 

фонд), фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, а також кошти суб’єктів господарювання державної і 

комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської 

діяльності.  

(Витяг із ЗУ «Про відкритість використання публічних 

коштів» п. 2 ч. 1 ст. 1) 
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Р 
 

Реалізація - діяльність суб'єктів господарювання з продажу 

товарів (робіт, послуг). 

(Витяг із  ЗУ «Про захист прав споживачів» п. 20 ст. 1)  

 

Реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які 

операції на митній території України, що передбачають 

відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами 

купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, 

цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або 

без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від 

строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у 

тому числі з давальницької сировини, реалізація суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. 

(Витяг із   ПК України п. 14.1 ст. 14) 

 

Реалізація пального для цілей   ПК - будь-які операції з 

передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території 

України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, 

дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на 

комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та 

цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого 

компетентного державного органу чи органу місцевого 

самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які 

передбачають перехід права власності або права розпорядження, а 

також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі 

договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються 

реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) 

пального на митній території України на підставі договорів 

зберігання та передачі (відпуску, відвантаження) пального в 

споживчій тарі ємністю до 2 літрів (включно), крім операцій з 

реалізації такого пального його виробниками. 

(Витяг із   ПК України п. 14.1 ст. 14) 

 

Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів - продаж пива, алкогольних напоїв, 
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тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну 

безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх 

особистого некомерційного використання незалежно від форми 

розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, 

інших об’єктах громадського харчування. 

(Витяг із   ПК України п. 14.1 ст. 14) 

 

Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників 

діяльності банків, основним призначенням якого є покриття 

негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на 

себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, 

фінансової стійкості й стабільної діяльності банків. 

(Витяг із постанови  «Про затвердження Інструкції про 

порядок регулювання діяльності банків в Україні» п. 1.1 гл. 1) 

 

Реекспорт - це митний режим, відповідно до якого товари, 

що були раніше ввезені на митну територію України або на 

територію вільної митної зони, вивозяться за межі митної території 

України без сплати вивізного мита та без застосування заходів 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

(Витяг із Митного Кодексу України ч. 1 ст. 85) 

 

Реєстратор розрахункових операцій - пристрій або 

програмно-технічний  комплекс, в якому реалізовані фіскальні 

функції  і  який призначений для реєстрації розрахункових 

операцій при продажу товарів (наданні послуг),  операцій з  

купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації  кількості  

проданих товарів (наданих послуг). До реєстраторів розрахункових 

операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, 

електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова 

система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів 

(послуг) тощо. 

(Витяг із ЗУ «Про внесення зміни до Закону України 

«Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і 

товарно - касових книг при розрахунках із споживачами у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»» ч. 2 ст. 2) 
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Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій 

та/або електронній формі, що подавалися для проведення 

реєстраційних дій. 
(Витяг із ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» п. 13 ст. 1) 

 

Режим зони митного контролю - це встановлені 

законодавством України з питань державної митної справи 

приписи, заборони та/або обмеження щодо перебування в зоні 

митного контролю товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення та громадян, розташування в ній споруд та об’єктів, а 

також проведення у цій зоні господарських робіт. 

(Витяг із Митного Кодексу України ч. 1 ст. 332) 

 

Резерви під втрати за активними операціями - частина 

вартості негативно класифікованих активів банку, яку банк з 

певною мірою достовірності, на основі попереднього досвіду, може 

вважати втраченою і відтак відносить на витрати своєї діяльності. 

Резерви під втрати за активними операціями не включаються до 

капіталу банку. Ці резерви  складаються з резервів під кредитні 

збитки, резервів під нараховані доходи, резервів під дебіторську 

заборгованість та резервів під кореспондентські рахунки. 
(Витяг із постанови Правління Національного банку України 

«Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та 

функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» п. 1.8 

гл. 1) 

 

Резервування місць - виділення на певний час місць на 

підставі разового замовлення або договору, за заявками юридичних 

та фізичних осіб з подальшим оформленням проїзних документів у 

спеціалізованій касі. 
(Витяг із Наказу «Про затвердження Правил перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним 

транспортом України» п. 1.7 р.1) 

 

Реімпорт - це митний режим, відповідно до якого товари, що 

були вивезені або оформлені для вивезення за межі митної 

території України, випускаються у вільний обіг на митній території 
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України зі звільненням від сплати митних платежів, встановлених 

законами України на імпорт цих товарів, та без застосування 

заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

(Витяг із Митного Кодексу України ч. 1 ст. 77) 

 

Рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень 

спроможності  емітента цінних паперів своєчасно та в повному 

обсязі  виплачувати  відсотки  і  основну  суму  за  борговими  

зобов'язаннями відносно  боргових зобов'язань інших 

позичальників. 

(Витяг із ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні»      а. 13 ст. 1) 
 

Рейтингова оцінка  цінних  паперів  емітента - 

характеризує  рівень спроможності позичальника (емітента) 

своєчасно та у повному  обсязі  обслуговувати  зобов'язання за 

цінними паперами. 

(Витяг із ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні а. 14 ст. 1) 

 

Реконсиляція – процедура контролю, яка полягає в 

ідентифікації та 

перевірці виконання кожного переказу за допомогою 

щонайменше трьох показників, визначених платіжною системою. 

(Витяг із ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні п. 1.33 ст. 1) 

 

Ремонт - операції, що здійснюються для усунення недоліків 

товарів, приведення їх у робочий стан, відновлення ресурсу або 

характеристик та не призводять до зміни коду цих товарів згідно з 

Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

діяльності. 

(Витяг із Митного Кодексу України п. 51 ч. 1 ст. 4) 

 

Рентна плата - загальнодержавний податок, який 

справляється за користування надрами для видобування корисних 

копалин; за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 
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видобуванням корисних копалин; за користування радіочастотним 

ресурсом України; за спеціальне використання води; за спеціальне 

використання лісових ресурсів; за транспортування нафти і 

нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами аміаку територією України. 

(Витяг із   ПК України п. 14.1 ст. 14) 

 

Реорганізація банку - злиття, приєднання, виділення, поділ 

банку, перетворення його організаційно-правової форми, наслідком 

яких є передача, прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків 

правонаступникам. 

(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» а. 44 ч. 

1ст. 2) 

 

Репо -  скорочення  від  англійського   терміну  «repurchase 

agreement» - угода про продаж із подальшим викупом. На практиці 

це вид банківської операції,  за  яким  об'єкт  (як  правило,  цінні 

папери)  передається контрагенту  в  обмін  на  інший  об'єкт (як 

правило,  грошові  кошти),  а  через  визначений   проміжок   часу 

проводиться обов'язковий зворотний обмін. Таким чином сторона, 

яка передає об'єкт,  отримує  від  нього  вторинну  ліквідність  і  не 

втрачає права власності над об'єктом.  З іншого боку, сторона, яка 

отримує об'єкт у тимчасове користування, набуває права 

отримувати доходи за об'єктом плюс заробляє на різниці між ціною 

первісного та зворотного обміну (Див. Вторинна ліквідність). 
(Витяг із постанови Правління Національного банку України 

«Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та 

функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» п. 1.8 

гл. 1) 

 

Рециркулюючий газ - природний газ, який повернуто 

(закачано) в один або декілька нафтогазоносних покладів такого 

родовища (свердловини) для підтримання в них необхідних 

пластового тиску або пластової енергії відповідно до затверджених 

в установленому законодавством порядку центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

нафтогазовому комплексі проекту промислової або дослідно-
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промислової розробки родовища (покладу), а також до 

комплексного проекту його облаштування. 

(Витяг із   ПК України п.п. 14.1.216 п. 14.1 ст. 14) 

 

Ризик  - це потенційна можливість недоотримання доходів  

або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок 

несприятливого  впливу  зовнішніх або  внутрішніх факторів. Такі 

збитки можуть бути  прямими (втрата доходів або капіталу) чи 

непрямими (накладення обмежень на здатність організації  

досягати своїх бізнес-цілей). Зазначені обмеження стримують 

здатність банку здійснювати свою поточну діяльність або 

використовувати можливості для розширення бізнесу. 
(Витяг із постанови Правління Національного банку України «Про 

схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування 

систем ризик-менеджменту в банках України» п. 1.8 гл. 1) 

 

Ризик (з точки зору Національного банку) - це  

ймовірність того,  що події, очікувані або неочікувані, можуть мати 

негативний вплив на капітал та/або надходження банку. 
(Витяг із постанови Правління Національного банку України «Про 

схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування 

систем ризик-менеджменту в банках України» п. 1.8 гл. 1) 

 

Ризик-менеджмент - це система управління ризиками, яка 

включає в себе стратегію та тактику управління, направлені на 

досягнення основних бізнес-цілей банку. Ефективний ризик-

менеджмент включає: систему управління; систему ідентифікації і 

вимірювання; систему супроводження (моніторингу та контролю). 
(Витяг із постанови Правління Національного банку України «Про 

схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування 

систем ризик-менеджменту в банках України» п. 1.8 гл. 1) 

 

Ризик форс-мажорних обставин - пов'язаний з виникненням  

непередбачених обставин, які негативно впливають на діяльність 

банку та/або його партнерів (стихійні лиха та інше). 
(Витяг із постанови Правління Національного банку України 

«Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та 

функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» п. 4.3 

гл. 4) 
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Ринок товарів (робіт, послуг) - сфера обігу товарів (робіт, 

послуг), що визначається виходячи з можливості покупця 

(продавця) без значних додаткових витрат придбати (реалізувати) 

товар (роботи, послуги) на найближчій для покупця (продавця) 

території. 

(Витяг із   ПК України п. 14.1 ст. 14) 

 

Рівень володіння корпоративними правами юридичної 

особи - відносини щодо володіння корпоративними правами 

юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. 

Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, така 

юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними 

правами. 

(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» а. 45 ч. 1 

ст. 2) 

 

Робота - діяльність виконавця, результатом якої є 

виготовлення товару або зміна його властивостей за 

індивідуальним замовленням споживача для задоволення його 

особистих потреб. 

(Витяг із ЗУ «Про захист прав споживачів» п. 21 ст. 1) 

 

Роботодавець - юридична особа (її філія, відділення, інший 

відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята 

особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі 

укладених трудових договорів (контрактів) та несе обов'язки із 

сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та 

сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань 

на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами. 

(Витяг із ПК України п. 14.1 ст. 14) 

 

Розкриті резерви - резерви і фонди, створені або збільшені 

за рахунок нерозподіленого прибутку та оприлюднені у фінансовій 

звітності банку. 

(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» а. 46 ч. 1 

ст. 2) 
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Розрахункова квитанція - розрахунковий документ, бланк 

якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити 

заповнюються від руки або шляхом проставлення штампа при 

реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) або при 

видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, рекомпенсації 

послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках. 
(Витяг із наказу «Про затвердження Положення про форму та 

зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної 

із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових 

книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку 

розрахункових операцій (розрахункових книжок)» п. 1 гл. 4) 

 

Розрахункова операція - приймання від покупця  готівкових 

коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем 

реалізації  товарів (послуг), видача готівкових  коштів за 

повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі 

застосування банківської платіжної картки - оформлення 

відповідного розрахункового документа щодо оплати в 

безготівковій формі  товару (послуги) банком покупця або, у разі 

повернення товару (відмови від послуги), оформлення 

розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк 

покупця. 
(Витяг із ЗУ «Про внесення зміни до Закону України «Про 

застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-

касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» ч. 3 ст. 2) 

 

Розрахункова книжка - належним чином зброшурована та 

прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної 

податкової служби України, що містить номерні розрахункові 

квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом 

випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових 

операцій.   
(Витяг із ЗУ «Про внесення зміни до Закону України «Про 

застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-

касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» ч. 15 ст. 2) 
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Розрахунковий банк - уповноважений платіжною 

організацією відповідної платіжної системи банк, що відкриває 

рахунки  учасникам платіжної системи та бере участь у проведенні 

взаєморозрахунків між ними. 

(Витяг із ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» п. 1.34 ст. 1) 

 

Розрахунковий документ - документ встановленої форми та 

змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, 

проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу 

(повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) 

коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у 

випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у 

встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або 

заповнений вручну. 
(Витяг із ЗУ «Про внесення зміни до Закону України «Про 

застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-

касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» ч. 14 ст. 2) 

 

Розрахунковий документ - документ на паперовому носії, 

що містить доручення та/або вимогу про перерахування коштів з 

рахунку платника на рахунок отримувача. 

(Витяг із ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» п. 1.35 ст. 1) 

 

Розрахунковий чек - розрахунковий документ, що містить 

нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку 

(чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про 

сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів. 

(Витяг із ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» п. 1.36 ст. 1) 

 

Розрахунково-касове обслуговування - надання банком 

клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які 

пов'язані з переказом коштів з/на рахунку(ок) цього клієнта, 

видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням 
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інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого 

банк розробляє самостійно. 

(Витяг із ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» п. 1.37 ст. 1) 

 

Розрахункові банківські операції – рух грошей на 

банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями 

клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до 

зміни права власності на активи. 

(Витяг із ЗУ «Про банки і банківську діяльність» п. 48 

ст.2) 
 

Розрахунково - касове обслуговування –надання банком 

клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які 

пов'язані з переказом коштів з/на рахунку(ок) цього клієнта, 

видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням 

інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого 

банк розробляє самостійно. 

(Витяг із ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів 

в Україні» п. 1.34 ст. 1) 

 

Роялті – будь-який платіж, отриманий як винагорода за 

використання або за надання права на використання об’єкта 

права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні 

твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні 

програми, інші записи на носіях інформації, відео - або 

аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи 

телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій 

мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які 

охороняються патентом, будь - які зареєстровані торговельні 

марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної 

власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, 

процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо 

промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). 

(Витяг із ПК України п.п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 ) 

 

Ручна поклажа– товари, що належать громадянам і 

переміщуються через митний кордон України разом з цими 
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громадянами або уповноваженими ними особами без 

оформлення багажних чи інших перевізних документів. 

(Витяг із Митного Кодексу України п. 52 ст. 4) 

 

Ручна поклажа – особисті предмети або речі пасажирів, 

які перевозяться разом з ними. 
(Витяг із Наказу «Про затвердження Правил перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним 

транспортом України» п. 1.7 р. 1) 

 

Ручна поклажа великогабаритна –  ручна поклажа, 

розміри якої за сумою трьох вимірювань перевищують 200 см. 
(Витяг із Наказу «Про затвердження Правил перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним 

транспортом України» п. 1.7 р. 1) 

 

С 

 
Санація – відновлення платоспроможності боржника. 

(Витяг із ЗУ «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» п. 3 ст. 5) 

 

Свобода договору означає, що сторони є вільними в 

укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов 

договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового 

обороту, вимог розумності та справедливості. 

(Витяг із ЦК України ч. 1 ст. 627) 

 

Солідарне відшкодування збитків – у разі заподіяння 

збитків одночасно кількома учасниками господарських відносин 

кожний з них зобов'язаний відшкодувати збитки суб'єкту, якому 

завдано збитків. 

(Витяг із ГК України ст. 227) 

 

Соціальне інвестування – інвестування, що здійснюється 

в об'єкти соціальної сфери та інших невиробничих сфер. 

(Витяг із ГК України п. 3 ч. 2 ст. 326) 
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Спеціальна (вільна) економічна зона – частина 

території України, на якій встановлено спеціальний правовий 

режим господарської діяльності, особливий порядок 

застосування та дії законодавства України.  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 401) 

 

Спеціальний торговий патент – це державне свідоцтво, 

яке засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий 

порядок оподаткування відповідно до закону.  

(Витяг із ГК України ч. 4 ст. 14) 

 

Співстрахування – за згодою страхувальника предмет 

договору страхування може бути застрахований за одним 

договором страхування кількома страховиками 

(співстрахування) з визначенням прав та обов'язків кожного із 

страховиків. 

(Витяг із ЦК України ч. 1 ст. 986) 

 

Спільна діяльність – сторони (учасники) зобов'язуються 

спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення 

певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність 

може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників 

(просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників. 

(Витяг із ЦК України ч. 1 ст. 1130) 

 

Спільне інвестування – інвестування, що здійснюється 

суб'єктами України разом з іноземними юридичними особами 

чи іноземцями. 

(Витяг із ГК України п. 5 ч. 2 ст. 326) 

 

Споживча кооперація в Україні – система самоврядних 

організацій громадян (споживчих товариств, їх спілок, 

об'єднань), а також підприємств та установ цих організацій, яка 

є самостійною організаційною формою кооперативного руху. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 111) 
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Статут суб'єкта господарювання – установчий 

документ, який повинен містити відомості про його 

найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок 

утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок 

розподілу прибутків і збитків, про органи управління і 

контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації 

суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з 

особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, 

передбачені законодавством.  

(Витяг із ГК України ч. 4 ст. 57) 

 

Страховик – юридична особа, яка спеціально створена 

для здійснення страхової діяльності та одержала у 

встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової 

діяльності. 

(Витяг із ЦК України ч. 1 ст. 984) 

 

Страхувальники – учасники господарських відносин, які 

уклали договори страхування із страховиками або є 

страхувальниками відповідно до закону. 

(Витяг із ГК України ч. 3 ст. 353) 

 

Страхування – це діяльність спеціально уповноважених 

державних організацій та суб'єктів господарювання 

(страховиків), пов'язана з наданням страхових послуг 

юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо 

захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених 

законом чи договором страхування подій (страхових випадків), 

за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати 

страхувальниками страхових платежів. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 352) 

 

Строк дії господарського договору – час, впродовж 

якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на 

основі цього договору. 

(Витяг із ГК України ч. 7 ст. 180) 
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Строк придатності – строк, зі спливом якого товар 

вважається непридатним для використання за призначенням. 

Визначається періодом часу, який обчислюється з дня його 

виготовлення і протягом якого товар є придатним для 

використання, або терміном (датою), до настання якого товар є 

придатним для використання. 

(Витяг із ЦК України ч. 2 ст. 677) 

 

Структурно-галузева політика – політика, спрямована 

на здійснення державою прогресивних змін у структурі 

економіки, удосконалення міжгалузевих та 

внутрішньогалузевих пропорцій, стимулювання розвитку 

галузей, які визначають науково-технічний прогрес, 

забезпечують конкурентоспроможність вітчизняної продукції та 

зростання рівня життя населення. Складовими цієї політики є 

промислова, аграрна, будівельна та інші сфери економічної 

політики, щодо яких держава здійснює відносно самостійний 

комплекс заходів стимулюючого вплив.  

(Витяг із ГК України п. 1 ч. 1 ст. 10) 

 

Суб'єкти господарювання –учасники господарських 

відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи 

господарську компетенцію (сукупність господарських прав та 

обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність 

за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, 

передбачених законодавством.  

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 55) 

 

Суб'єкти господарювання комунального сектора 

економіки – суб'єкти, що діють на основі лише комунальної 

власності, а також суб'єкти, у статутному капіталі яких частка 

комунальної власності перевищує п'ятдесят відсотків чи 

становить величину, яка забезпечує органам місцевого 

самоврядування право вирішального впливу на господарську 

діяльність цих суб'єктів.  

(Витяг із ГК України ч. 3 ст. 24) 
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Т 

Товар – будь-який предмет господарського обороту, в 

тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що 

підтверджують зобов'язання та права (зокрема цінні папери). 

(Витяг із ЗУ «Про захист економічної конкуренції» ч. 

12. ст. 1). 

 

Товарами у складі майна суб'єктів господарювання -  

визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані 

роботи та послуги. 

(Витяг із ГК України ч. 6 ст. 139) 

 

Товариством з додатковою відповідальністю – є 

господарське товариство, статутний капітал якого поділений на 

частки визначених установчими документами розмірів і яке несе 

відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в 

разі його недостатності учасники цього товариства несуть 

додаткову солідарну відповідальність у визначеному 

установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу 

кожного з учасників. 

(Витяг з Закону України «Про господарські 

товариства» ч. 1 ст. 65) 

 

Товариством з обмеженою відповідальністю – 
визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на 

частки, розмір яких визначається установчими документами. 

Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю може досягати 100 осіб. Учасники товариства 

несуть відповідальність в межах  їх вкладів. Учасники 

товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну 

відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості 

невнесеної частини вкладу кожного з учасників. 

(Витяг з Закону України «Про господарські 

товариства» ч. 1 ст. 50) 

Товарна біржа – 1) є особливим суб'єктом 

господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, 
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виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, 

упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним 

операціям; 2) є юридичною особою, діє на засадах 

самоврядування і господарської самостійності, має 

відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах 

банку та може мати печатки. 

(Витяг із ГК України ч. 1, 2 ст. 279) 

 

Товарний склад – є складом загального користування у 

разі якщо із закону, інших правових актів або виданого суб'єкту 

господарювання дозволу (ліцензії) випливає, що він 

зобов'язаний приймати на зберігання товари від будь-якого 

товароволодільця. 

(Витяг із ГК України ч. 2 ст. 294) 

 

Торговельна марка, право на яку належить кільком 

особам – це марка, що відрізняє товари і послуги учасників 

об'єднання підприємств (торговельна марка об'єднання, спільна 

торговельна марка) від однорідних товарів і послуг інших 

суб'єктів господарювання, або використовується спільно 

кількома суб'єктами в інших випадках, передбачених законом. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 158) 

 

Торговий патент – це державне свідоцтво, яке засвідчує 

право суб'єкта господарювання займатися певними видами 

підприємницької діяльності впродовж встановленого строку. 

Спеціальний торговий патент - це державне свідоцтво, яке 

засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий порядок 

оподаткування відповідно до закону. Порядок патентування 

певних видів підприємницької діяльності встановлюється 

законом.  

(Витяг із ГК України ч. 4 ст. 14) 

 

Транспортне експедирування (договір) – одна сторона 

(експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони 

(клієнта) виконати або організувати виконання визначених 

договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. 

Договором транспортного експедирування може бути 
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встановлений обов'язок експедитора організувати перевезення 

вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором 

або клієнтом, укладати від свого імені або від імені клієнта 

договір перевезення вантажу, забезпечувати відправку і 

одержання вантажу, а також виконання інших зобов'язань, 

пов'язаних із перевезенням. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 316) 

 

Трудовий колектив підприємства – усі громадяни, які 

своєю працею беруть участь у його діяльності на основі 

трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що 

регулюють трудові відносини працівника з підприємством.  

(Витяг із Кодексу законів про працю України ст. 252
1
.) 

 

У 
 

Угода про злиття або приєднання укладається банками, 

що реорганізуються шляхом злиття або приєднання, у письмовій 

формі.  

(Витяг із Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» п. 1 ст. 29) 

 

Узгодженими діями є укладення суб'єктами 

господарювання угод у будь-якій формі, прийняття 

об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також  будь-яка інша 

погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) 

суб'єктів господарювання. 

(Витяг із Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» п. 1 ст.5) 

 

Умисним банкрутством визнається стійка 

неплатоспроможність суб'єкта підприємництва, викликана 

цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи 

суб'єкта підприємництва, якщо це завдало істотної матеріальної 

шкоди інтересам держави, суспільства або інтересам кредиторів, 

що охороняються законом. 

(Витяг із ГК України ч. 3 ст. 215) 
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Уповноважена особа банку – особа, яка на підставі 

статуту чи угоди має повноваження представляти банк та 

вчиняти від його імені певні дії, що мають юридичне значення.  

(Витяг із Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» ч. 53 ст. 2) 

 

Управління об'єктами державної  власності– 
здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими 

ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом, 

повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких 

об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і 

розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством 

України, з метою задоволення державних та суспільних потреб. 

(Витяг із Закону України «Про управління об'єктами 

державної власності» ст. 1). 

 

Управління підприємством – управління підприємством 

здійснюється відповідно до його установчих документів на 

основі поєднання прав власника щодо господарського 

використання свого майна і участі в управлінні трудового 

колективу . 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 65) 

 

Упущена вигода – доход або прибуток, який міг би 

одержати суб'єкт  зовнішньоекономічної діяльності в разі 

здійснення зовнішньоекономічної операції і який він не одержав 

внаслідок дії обставин, що не залежать від  нього, якщо розмір  

його передбачуваного доходу або прибутку можна 

обґрунтувати.  

(Витяг із Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» ч. 40 ст. 1) 

 

Установчі документи – установчими документами 

суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або 

засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, 

статут (положення) суб'єкта господарювання. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 57) 
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Установчі документи господарського товариства – 

 установчим документом повного товариства і командитного 

товариства є засновницький договір. Установчим документом 

акціонерного товариства, товариства з обмеженою 

відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є 

статут. 

(Витяг із ГК України п. 1 ст. 82) 

 

Учасники банківської групи – банки, інші фінансові 

установи, банківські холдингові компанії, компанії з надання 

допоміжних послуг, які мають спільного контролера. 

(Витяг із Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» п. 55 ст. 2) 

 

Учасники банку – засновники банку, акціонери банку, 

який є публічним акціонерним товариством, і пайовики 

кооперативного банку. 

(Витяг із Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» ч. 54 ст. 2) 

 

Учасники відносин у сфері господарювання – 

учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти 

господарювання, споживачі, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, наділені господарською 

компетенцією, а також громадяни, громадські та інші 

організації, які виступають засновниками суб'єктів 

господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-

господарські повноваження на основі відносин власності. 

(Витяг із ГК України ст. 2) 

 

Учасники концентрації суб'єктів господарювання є 

суб'єкти господарювання, стосовно яких здійснюється або має 

здійснитися злиття, приєднання; суб'єкти господарювання, які 

набувають або мають намір набути контроль над суб'єктом 

господарювання, та суб'єкти господарювання, щодо яких  

набувається або має набутися контроль; суб'єкти 

господарювання,  активи (майно), частки (акції, паї) яких 

набуваються у власність, одержуються в управління 
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(користування), оренду, лізинг, концесію або мають набутися, та 

їх покупці (одержувачі), набувачі; суб'єкти господарювання,  що 

є або мають намір стати засновниками (учасниками) 

новостворюваного суб'єкта господарювання. У разі коли одним 

із засновників є орган виконавчої влади, орган місцевого 

самоврядування, орган адміністративно-господарського 

управління та контролю, учасником концентрації вважається 

також суб'єкт господарювання, активи (майно), частки (акції, 

паї) якого вносяться до статутного капіталу новостворюваного 

суб'єкта господарювання; фізичні та юридичні особи, пов'язані з 

учасниками концентрації. 

(Витяг із Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ст. 23) 

 

Учасник юридичної особи – особа, яка володіє 

корпоративними правами цієї юридичної особи. 

(Витяг із Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» п. 56 ст. 2) 

 

Участь у господарській діяльності 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу–  збут 

через такий кооператив сировини, продукції її переробки, 

закупівля засобів виробництва, користування технологічними 

послугами кооперативу в обсязі та порядку, передбачених його 

статутом та/або правилами внутрішньогосподарської діяльності. 

(Витяг із Закону України «Про сільськогосподарську 

кооперацію» п. 1 ч. 7 ст. 1) 

 

Ф 
 

Фермерське господарство – форма підприємницької 

діяльності громадян зі створенням юридичної особи, які виявили 

бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, 

займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання 

прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення 

фермерського господарства, відповідно до закону. 

(Витяг із ЗУ «Про фермерське господарство» ст. 1) 
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Філія – відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або 

частину її функцій. 

(Витяг із ЦК України ст. 95) 

 

Фінанси суб’єктів господарювання– самостійна ланка 

національної фінансово-кредитної системи з індивідуальним 

кругообігом коштів, що забезпечує покриття витрат 

виробництва продукції (робіт, послуг) і одержання прибутку. 

(Витяг із ГК України ст. 333) 

 

Х 

 

Характеристики безпеки польотів (safety performance) 
– події, які спричиняють негативний вплив на безпечне 

виконання та обслуговування польотів повітряних суден. 
(Витяг із Положення про нагляд за безпекою польотів у 

системі організації повітряного руху та змін до деяких 

нормативно-правових актів затвердженого Наказом ст. 1.8)  

 

Характерні сторінки – сторінки з однаковим 

шрифтовим та ілюстративним оформленням, які відбирають 

для контролю. 
(Витяг із Наказу МОЗ України «Про затвердження 

Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до 

друкованої продукції для дітей» ст. 2)  

 

Характерні туристичні послуги та товари – послуги та 

товари, призначені для задоволення потреб споживачів, 

надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх 

реалізації туристам.  

(Витяг із ЗУ «Про туризм» ст. 1) 

 

Харчова добавка –  речовина, яка зазвичай не 

вважається харчовим продуктом або його складником, але 

додається до харчового продукту з технологічною метою в 
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процесі виробництва та у результаті стає невід’ємною 

частиною продукту (термін не включає забруднюючі речовини, 

пестициди або речовини, додані до харчових продуктів для 

поліпшення їх поживних властивостей). 

(Витяг із ЗУ «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» п. 91 ч.1 ст. 1) 

 

Харчова продукція – перероблені продукти лову, 

призначені окремо чи з іншою харчовою продукцією для 

подальшої переробки та (або) споживання. 

(Витяг із ЗУ «Про рибу, інші водні живі ресурси та 

харчову продукцію з них» ст. 1) 

 

Харчовий продукт – речовина або продукт 

(неперероблений, частково перероблений або перероблений), 

призначені для споживання людиною. До харчових продуктів 

належать напої (в тому числі вода питна), жувальна гумка та 

будь-яка інша речовина, що спеціально включена до харчового 

продукту під час виробництва, підготовки або обробки. 

(Витяг із ЗУ «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» п. 92 ч. 1 ст. 1) 

 

Харчовий продукт, вироблений з використанням 

генетично модифікованих організмів, – це такий харчовий 

продукт, який не містить генетично модифікованих 

організмів, але повністю або частково вироблений з 

використанням сільськогосподарської продукції, вміст 

генетично модифікованих організмів в якій становив понад 

0,9 відсотка. 
(Витяг із Порядку етикетування харчових продуктів, які 

містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх 

використанням та вводяться в обіг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 468, ст. 2)  

 

Харчовий продукт для контролю ваги – спеціально 

розроблений та виготовлений харчовий продукт, призначений 

для вживання під час дотримання низькокалорійного раціону 

харчування для зменшення ваги, який при вживанні згідно з 
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інструкцією оператора ринку заміняє щоденний раціон 

харчування. 

(Витяг із ЗУ «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» п. 94 ч. 1 ст. 1) 

 

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей – 

спеціально розроблений та виготовлений продукт, який 

споживається під наглядом лікаря. Цей продукт призначений 

для часткової або повної заміни звичайного раціону харчування 

пацієнтів з обмеженою, ослабленою або порушеною здатністю 

приймати, перетравлювати, засвоювати звичайні харчові 

продукти або певні поживні речовини, що містяться в них, або 

їх метаболіти. Харчові продукти для спеціальних медичних 

цілей також можуть призначатися для повного або часткового 

годування пацієнтів з іншими визначеними лікарями потребами, 

які неможливо задовольнити шляхом модифікації звичайного 

раціону харчування. 

(Витяг із ЗУ «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» п. 93 ч. 1 ст. 1) 

 

Харчовий продукт тваринного походження – молоко, 

м’ясо, риба, молюски і ракоподібні, у тому числі свіжі, 

охолоджені або заморожені, яйця, мед, їх похідні та інші 

продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів 

та/або тканин, призначені для споживання людиною. 

(Витяг із ЗУ «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» п. 95 ч. 1 ст. 1) 

 

Харчовий продукт, який містить генетично 

модифіковані організми, - це такий харчовий продукт, який 

повністю або окремі його складники містять генетично 

модифіковані організми, вміст яких становить понад 0,9 

відсотка. 
(Витяг із Порядку етикетування харчових продуктів, які 

містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх 

використанням та вводяться в обіг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 468, ст. 2)  

 



87 

Харчові добавки – природні або синтезовані речовини, 

які навмисно вводяться до продуктів харчування з метою 

надання їм необхідних властивостей (наприклад, 

органолептичних, технологічних) і не вживаються самостійно у 

вигляді харчових продуктів або звичайних компонентів їжі. 
(Витяг із Санітарних правил і норм по застосуванню 

харчових добавок затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 23.07.96 N 222 ч. 1 ст. 1) 
 

Хвости – відходи збагачення корисних копалин, які 

складаються з породи з включенням корисних компонентів, що 

не можуть бути вилучені при прийнятій технології збагачення. 
(Витяг із Правил охорони праці під час експлуатації 

хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних 

підприємств, затверджених Наказом Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України  від 19.01.2015 № 20, ст. 2.1) 
 

Хвостове господарство – комплекс систем (споруд, 

трубопроводів, комунікацій) для транспортування та 

складування хвостів і оборотного водопостачання підприємств. 
(Витяг із Правил охорони праці під час експлуатації 

хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних 

підприємств, затверджених Наказом Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України  від 19.01.2015-№ 20, ст. 2.1) 
 

Хвостосховище – природна або штучна створена ємність 

для складування хвостів, які переміщуються з місць їх утворення 

переважно гідравлічним способом, і для освітлення води. 
(Витяг із Правил охорони праці під час експлуатації 

хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних 

підприємств, затверджених Наказом Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України  від 19.01.2015 № 20, ст. 2.1) 
 

Хеджування – застосування одного чи декількох 

інструментів хеджування з метою повної чи часткової 

компенсації змін справедливої вартості об'єкта хеджування або 

пов'язаного з ним грошового потоку. 
(Витяг із Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 

«Фінансові інструменти», затвердженого Наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.2001 N 559, ст. 4) 



88 

Хеджування грошових потоків – хеджування зміни 

грошових потоків щодо ризику, пов'язаного з визнаним активом 

чи зобов'язанням або з прогнозованою операцією, що 

впливатиме на чистий прибуток (збиток). 
(Витяг із Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 

«Фінансові інструменти», затвердженого Наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.2001 N 559, ст. 4) 

 

Хеджування справедливої вартості – хеджування змін 

справедливої вартості визнаного активу чи зобов'язання або 

ідентифікованої частини такого активу чи зобов'язання, яка 

відноситься до конкретного ризику і впливатиме на чистий 

прибуток (збиток).   
(Витяг із Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 

«Фінансові інструменти», затвердженого Наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.2001 N 559, ст. 4) 

 

Хеджування фінансових інвестицій у господарські 

одиниці за межами України - хеджування зміни вартості активів 

та зобов'язань господарської одиниці за межами України 

внаслідок зміни валютних курсів.  
(Витяг із Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 

«Фінансові інструменти», затвердженого Наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.2001 N 559, ст. 4) 

 

Хімічно небезпечна адміністративно-територіальна 

одиниця (ХАТО) – адміністративно - територіальна одиниця, 

до якої зараховуються області, райони, а також будь-які 

населені пункти областей, які потрапляють у ЗМХЗ при аваріях 

на хімічно небезпечних об'єктах. 
(Витяг із Методики прогнозування наслідків виливу 

(викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на 

промислових об'єктах і транспорті, затвердженої Наказом від 

27.03.2001р. №73/82/64/122 ст. 2) 

 

Хімічно небезпечний об'єкт (ХНО) – промисловий об'єкт 

(підприємство) або його структурні підрозділи, на якому 

знаходяться в обігу (виробляються, переробляються, 

перевозяться (пересуваються), завантажуються або 
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розвантажуються, виконуються у виробництві, розміщуються 

або складуються (постійно або тимчасово), знищуються тощо) 

одне або декілька НХР (до ХНО не належать залізниці). 
(Витяг із Методики прогнозування наслідків виливу 

(викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на 

промислових об'єктах і транспорті, затвердженої Наказом від 

27.03.2001р. №73/82/64/122 ст. 2) 

 

Хмара небезпечної хімічної речовини – суміш парів і 

дрібних крапель НХР з повітрям в обсягах (концентраціях), 

небезпечних для довкілля (уражальних концентраціях). 

Розрізняють первинну і вторинну хмару забрудненого повітря. 
(Витяг із Методики прогнозування наслідків виливу 

(викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на 

промислових об'єктах і транспорті, затвердженої Наказом від 

27.03.2001р. №73/82/64/122 ст. 2) 

 

Ходова колія – станційна колія, призначена для пропуску 

локомотивів. 
(Витяг із Правил технічної експлуатації міжгалузевого 

промислового залізничного транспорту України, затверджених 

Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 

01.10.2009 N 1014, ст. 4)  

 

Ходова проба - проба, відібрана в процесі руху нафти або 

нафтопродуктів трубопроводом. 
(Витяг з Інструкції з контролювання якості нафти і 

нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України , 

затвердженої Наказом Мінпаливенерго України, 

Держспоживстандарту України від 04.06.2007 N 271/121, ст.3) 

 

Холдингова компанія – публічне акціонерне товариство, 

яке володіє, користується, а також розпоряджається 

холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) 

двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, 

що перебувають у державній власності). 

(Витяг із ГК України ч. 5 ст. 126) 
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Холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, 

паїв) – пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, 

холдингової компанії, який перевищує 50 відсотків чи становить 

величину, яка забезпечує право вирішального впливу на 

господарську діяльність корпоративного підприємства, 

холдингової компанії. 

(Витяг із ЗУ «Про холдингові компанії в Україні» ч. 1 

ст. 1) 

 

Холодний період року – період року, який 

характеризується середньодобовою температурою зовнішнього 

повітря, що дорівнює плюс 10 град. С і нижче. 
(Витяг із Правил будови і безпечної експлуатації 

атракціонної техніки, затверджених Наказом Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 

N 110, ст. 2.1.92.) 

 

Хрестоматія – навчальне видання літературно-художніх, 

історичних та інших творів чи уривків з них, що є об'єктом 

вивчення; різновидом хрестоматії є книга для читання. 
(Витяг із Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні 

вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених Наказом 

МОЗ України від 18.01.2007 ст. 2) 

 

Хроматограф – засіб вимірювальної техніки, 

призначений для вимірювання компонентного складу газу. 
(Витяг із Правил обліку природного газу під час його 

транспортування газорозподільними мережами, постачання та 

споживання, затверджених Наказом Мінпаливенерго України від 

27.12.2005 N 618, ст. 3) 

 

Хронометраж – процес спостереження за веденням 

господарської діяльності платника податків, який здійснюється 

під час проведення фактичних перевірок та застосовується 

контролюючими органами з метою встановлення реальних 

показників щодо діяльності платника податків, яка здійснюється 

на відповідному місці її провадження. 

(Витяг із ПК п.п. 14.1.264 п. 14.1 ст. 14) 
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Художній маркований конверт – поштовий конверт з 

малюнком у лівій частині лицьового боку та надрукованою 

поштовою маркою.  
(Витяг із Положення про знаки поштової оплати, 

затвердженого Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 

від 24.06.2010 N 388, ст. 3) 

 

Художня маркована картка – поштова картка з 

малюнком та надрукованою поштовою маркою. 
(Витяг із Положення про знаки поштової оплати, 

затвердженого Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 

від 24.06.2010 N 388, ст. 3) 

 

Ц 

 

Централізоване водовідведення – господарська 

діяльність із відведення та очищення комунальних та інших 

стічних вод за допомогою комплексу об'єктів, споруд, 

колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним 

процесом. 

(Витяг із ЗУ «Про питну воду та питне 

водопостачання» п. 20 ст. 1) 

 

Централізоване гаряче водопостачання – послуга, яка  

передбачає подачу гарячої води споживачам спеціальними 

мережами. 
(Витяг із Наказу Мінпаливенерго України «Про 

затвердження Методики розрахунку обсягів втрат природного 

газу, що виникають в газорозподільних мережах внаслідок 

ненадання або неякісного надання послуг з централізованого 

опалення та гарячого водопостачання» від 23.07.2007 № 346 п.п. 3 

п. 3) 

 

Централізоване опалення – послуга, спрямована на 

задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної 

температури повітря у приміщеннях квартири (будинку 
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садибного типу), яка надається виконавцем з використанням 

внутрішньобудинкових систем теплопостачання. 
(Витяг із Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Правил надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та 

типового договору про надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» 

від 21.07.2005 № 630 п.п. 2 п. 8) 

 

Централізоване опалення – послуга, яка передбачає 

подачу теплової енергії до квартири споживача для 

забезпечення опалення приміщень. 
(Витяг із Наказу Мінпаливенерго України «Про 

затвердження Методики розрахунку обсягів втрат природного 

газу, що виникають в газорозподільних мережах внаслідок 

ненадання або неякісного надання послуг з централізованого 

опалення та гарячого водопостачання» від 23.07.2007 № 346 п.п. 3 

п. 4) 

 

Централізоване питне водопостачання – господарська 

діяльність із забезпечення споживачів питною водою за 

допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних 

водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним 

процесом виробництва та транспортування питної води. 

(Витяг із ЗУ «Про питну воду та питне 

водопостачання» п. 19 ст. 1) 

 

Централізоване постачання холодної та гарячої води – 

послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у 

холодній та гарячій воді, яка надається виконавцем з 

використанням внутрішньобудинкових систем холодного та 

гарячого водопостачання. 
(Витяг із Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Правил надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та 

типового договору про надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» 

від 21.07.2005 № 630 п.п. 2 п. 8) 
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Централізовані закупівельні організації – юридичні 

особи, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування як замовники, які організовують і проводять 

процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами в 

інтересах замовників відповідно до цього Закону. 

Централізовані закупівельні організації набувають усіх прав та 

обов’язків замовників, що визначені цим Законом, та несуть 

відповідальність згідно із законами України. Особливості 

створення та діяльності централізованих закупівельних 

організацій встановлюються Кабінетом Міністрів України; 

(Витяг із ЗУ  «Про публічні закупівлі» п. 36 ч.1 ст. 1) 

 

Центр витрат – центр відповідальності, керівник якого 

контролює витрати, що належать до цього центру. 
(Витяг з Постанови Національного банку України; 

Рекомендації від 06.09.2007 № 324 «Про схвалення Методичних 

рекомендацій щодо організації процесу формування управлінської 

звітності в банках України» п.п. 1 п. 20) 

 

Центр відповідальності – організаційний елемент банку 

(сфера діяльності банку), у межах якого встановлено особисту 

відповідальність його керівника за показники діяльності, які він 

контролює. 
(Витяг з Постанови Національного банку України; 

Рекомендації від 06.09.2007 № 324 «Про схвалення Методичних 

рекомендацій щодо організації процесу формування управлінської 

звітності в банках України» п.п. 1 п.21) 

 

Центр прибутку – центр відповідальності, керівник якого 

контролює доходи, витрати та відповідні ризики (залежно від 

напрямів діяльності), що належать до цього центру. Центр 

прибутку забезпечує реалізацію (просування) банківських 

операцій і послуг на ринку. 
(Витяг із Постанови Національного банку України; 

Рекомендації від 06.09.2007 № 324 «Про схвалення Методичних 

рекомендацій щодо організації процесу формування управлінської 

звітності в банках України» п.п. 1 п. 22) 
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Цесія – поступка вимоги або передавання вимоги в 

зобов'язанні іншій особі. 

(Витяг з Постанови Національного банку України 

«Про затвердження Положення про порядок здійснення 

банками операцій з векселями в від 16.12.2002 № 508 п. 1.2) 

 

Цех – організаційно та технологічно відособлений 

структурний підрозділ, що прямо або побічно бере участь у 

переробці предмета праці в готову продукцію та складається з 

сукупності виробничих ділянок. 
(Витяг із Наказу Держгірпромнагляду «Про затвердження 

Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних 

підприємств і виробництв» від 27.03.2007 № 61 п. 2) 

 

Цілісний майновий комплекс – господарський об'єкт із 

завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг). 

Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні 

підрозділи підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), які 

виділяються в установленому порядку в самостійні об'єкти 

приватизації з подальшим складанням розподільчого балансу. 

(Витяг із Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Методики оцінки вартості майна під час 

приватизації» від 15.08.1996 № 961 п. 5) 

 

Ціна є вираженим у грошовій формі еквівалентом одиниці 

товару (продукції, робіт, послуг, матеріально-технічних 

ресурсів, майнових та немайнових прав), що підлягає продажу 

(реалізації), який повинен застосовуватися як тариф, розмір 

плати, ставки або збору, крім ставок і зборів, що 

використовуються в системі оподаткування. 

(Витяг із ГК України ч. 1 ст. 189)  

 

Ціна - виражений у грошовій формі еквівалент одиниці 

товар. 

(Витяг із ЗУ «Про ціни і ціноутворення» п. 15 ст. 1) 

 

Ціна звичайна – ціна продажу товарів (робіт, послуг) 

продавцем, включаючи суму нарахованих (сплачених) 
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процентів, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана у 

разі їх продажу особам, які не пов'язані з продавцем за 

звичайних умов ведення господарської діяльності. 
(Витяг з Наказу ДПА України «Про затвердження Порядку 

складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що 

проводить діяльність на території України через постійне 

представництво» від 31.07.1997 № 274 п. 1.9) 

 

Ціна попиту – ціна, офіційно заявлена покупцем, яка 

зумовлює безвідкличну пропозицію придбати заявлений товар 

на умовах споту, форварду або ф'ючерсу. 

(Витяг із ЗУ «Про державну підтримку сільського 

господарства України» ч. 2.23 ст. 2) 

 

Ціна пропозиції – ціна, офіційно заявлена продавцем 

(товаровиробником), яка зумовлює безвідкличну пропозицію 

продажу заявленого товару. 

(Витяг з ЗУ «Про державну підтримку сільського 

господарства України» ст. 2 п. 2.22) 

 

Цінним папером є документ установленої форми з 

відповідними  реквізитами, що посвідчує грошове або інше 

майнове  право,  визначає  взаємовідносини  емітента цінного 

папера (особи,  яка видала цінний папір) і особи, що має права 

на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким 

цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний 

папір та прав за цінним папером іншим особам. 

(Витяг із ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» ч. 

1 ст. 3) 

 

Цінова заявка – комерційна пропозиція виробника на 

виробіток електроенергії, яка надається розпоряднику системи 

розрахунків відповідно до Правил Оптового ринку електричної 

енергії. 

(Витяг із Постанови Нацкомелектроенергетики «Про 

затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької 

діяльності з виробництва електричної енергії» від 08.02.1996 

№ 3 п. 1.4) 
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Ціноутворення – процес формування та встановлення 

цін. 

(Витяг із ЗУ «Про ціни і ціноутворення» п. 16 ст. 1) 
 

Ч 
 

Чек — паперовий розрахунковий документ установленої 

форми, що містить нічим не обумовлене письмове 

розпорядження чекодавця платнику про сплату чекодержателю 

зазначеної в ньому суми коштів протягом установленого строку. 
(Витяг із  Постанови Національного банку України «Про 

затвердження Положення про порядок здійснення операцій з 

чеками в іноземній валюті на території України» від 29.12.2000 № 

520 п. 1.6) 

 

Чекодавець – юридична особа – нерезидент або фізична 

особа –нерезидент, що видає іншій особі чек, який підписує. 
(Витяг із Постанови Національного банку України «Про 

затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками 

в іноземній валюті на території України» від 29.12.2000 № 520 п. 1.6) 

 

Чекодержатель –підприємство або фізична особа, яка є 

отримувачем коштів за чеком. 

(Витяг із Постанови Національного банку України 

«Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в 

Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22 п. 1.4) 

 

Чисті активи –активи підприємства за вирахуванням 

його зобов'язань. 

(Витяг із Наказу Мінфіну України «Про затвердження 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку » від 

07.07.1999 № 163 п. 4) 

 

Чисті активи інвестиційного фонду –величина, яка 

визначається як різниця між сумою активів і розміром пасивів 

інвестиційного фонду з урахуванням їх ринкової вартості. 

(Витяг із Указу Президента України «Про інвестиційні 

фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1994 № 55/94 п. 2) 
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Член кооперативу –фізична або юридична особа, яка 

зробила вступний і пайовий внески в розмірах, визначених 

статутом кооперативу, визнає принципи і цілі кооперативу, 

дотримується вимог його статуту і користується правом 

ухвального голосу в кооперативі. 

(Витяг із ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» 

ч. 7 ст. 1) 

 

Член фондової біржі – юридична особа, яка має ліцензію 

на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - 

діяльності з торгівлі цінними паперами і отримала цей статус в 

порядку, встановленому фондовою біржею. 

(Витяг із Рішення НКЦПФР «Про затвердження 

Положення про функціонування фондових бірж» від 

22.11.2012 № 1688 п. 2) 

 

Ш 

 
Шкода – істотна шкода, заподіяна національному 

товаровиробнику, або загроза заподіяння істотної шкоди 

національному товаровиробнику, або істотне перешкоджання 

створенню чи розширенню національним товаровиробником 

виробництва подібного товару. 

(Витяг із ЗУ «Про захист національного 

товаровиробника від демпінгового імпорту» п. 8 ст. 1) 

 

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від 

суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. 
(Витяг з ЦК України від 16.01.2003 № 435-IV ст. 549 п. 2) 

 

Щ 
 

Щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу 
– щорічне скорочення витрат замовника на споживання 

паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних 

послуг у результаті здійснення енергосервісу, що зазначається 

учасником процедури закупівлі у пропозиції конкурсних 
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торгів, пропозиції за результатами застосування переговорної 

процедури закупівлі. 
(Витяг із ЗУ «Про запровадження нових інвестиційних 

можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації» п. 5 ч. 1 ст. 1) 

 

Щорічні платежі учаснику процедури закупівлі –

щорічні платежі, визначені учасником процедури закупівлі у 

пропозиції конкурсних торгів, пропозиції за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі, які замовник 

енергосервісу має сплачувати виконавцю у разі укладення з ним 

енергосервісного договору. 
(Витяг із ЗУ «Про запровадження нових інвестиційних 

можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації» п. 4 ч. 1 ст. 1) 

 

Ю 
 

Юридична особа – організація, створена і зареєстрована у 

встановленому законом порядку. 

(Витяг із ЦК України ст. 80) 

 

Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик 

для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або 

недотримання банком вимог законів, нормативно-правових 

актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через 

можливість двозначного тлумачення встановлених законів або 

правил. 
(Витяг із Постанови Національного банку України «Про 

схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та 

функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» від 

02.08.2004 № 361 п. 15.1.) 
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Юрист оптового ринку – визначена на конкурсних 

засадах юридична особа, яка здійснює правове обслуговування 

діяльності на цьому ринку. 
(Витяг із Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Тимчасових умов функціонування оптового ринку 

електричної енергії» від 05.11.1999 № 2043 п. 1) 

 

Я 
 

Якість – сукупність характеристик продукції або послуги, 

що стосуються її здатності задовольнити встановлені і 

передбачувані потреби. 

(Витяг із Наказу Державіаслужби «Про затвердження 

Правил сертифікації експлуатантів» від 20.09.2005 № 684 п. 

2.1.) 
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