


ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Англо-український словник термінів

Навчальний посібник

Київ
2020



УДК 351/354
ББК 66.99(2)1
          В 39

Серія “Публічне адміністрування”
заснована 2017 року

Випуск 4

Рецензенти: В. С. Куйбіда, доктор наук з державного управління, професор, 
 заслужений юрист України 
 Т. В. Мотренко, доктор філософських наук, професор,  
 заслужений працівник освіти України, академік Національної 
 академії педагогічних наук України
 Н. М. Оніщенко, доктор юридичних наук, професор, заслужений 
 юрист України, академік Національної академії правових наук України

Укладачі: К. О. Ващенко, доктор політичних наук, професор,  
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 
заслужений економіст України

 Р. Г. Щокін, доктор юридичних наук, доцент, 
 заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Є. О. Романенко, доктор наук з державного управління, професор,
 заслужений юрист України
 Л. М. Акімова, доктор наук з державного управління, доцент,
 заслужений працівник освіти України

 

Схвалено Вченою радою ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління
персоналом” (протокол № 2 від 28.02.18)

Публічне адміністрування. Англо-український словник термінів: навч. по-
сіб. / К. О. Ващенко, Р. Г. Щокін, Є. О. Романенко, Л. М. Акімова [уклад.]. Київ: 
ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”, 2020. 232 с. 
Бібліогр.: c. 231. (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 4).

ISBN 978-617-02-0301-4

Узагальнено та систематизовано накопичений досвід перекладу англомовної літератури з пу-
блічного адміністрування та державної служби. Наведено переклад близько 15 тис. англомовних 
термінів та слів, що регулюють питання служби в органах публічного адміністрування та вико-
ристовуються в повсякденній роботі державних службовців.

Для науковців, ад’юнктів, аспірантів та докторантів, викладачів, слухачів і студентів юридич-
них та з публічного адміністрування ВНЗ, державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, суддів, нотаріусів і адвокатів, а також усіх, хто цікавиться проблемами публіч-
ного адміністрування.

      © К. О. Ващенко, Р. Г. Щокін,    
           Є. О. Романенко, Л. М. Акімова, 2020

      © ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія
ISBN 978-617-02-0301-4        управління персоналом”, 2020

В 39



3

ПЕРЕДМОВА

Пропонований англо-український словник є першою вітчизняною спробою узагальнен-
ня та систематизації накопиченого досвіду з перекладу англомовної літератури з публічного 
адміністрування та державної служби. Відсутність світового досвіду переходу від тоталітар-
ного суспільства до демократичного, оригінальність і складність проблем, що з цим 
пов’язані, обумовлюють те, що до історичного різноманіття моделей і політики державного 
управління додалися сучасні глобальні тренди, інноваційні технології, екологічні та громад-
ські виклики. У зв’язку з цим у словниковий вжиток державних службовців увійшла вели-
чезна кількість іншомовної і передусім англомовної термінології, понять, які відображають 
як історичні, національні, культурні та інші особливості систем управління і державної 
служби провідних індустріально розвинених держав, так і сучасні технологічні досягнення, 
формалізовані в англомовні поняття, внаслідок широкомасштабної експансії англійської 
мови в науково-інформаційній комунікації.

На сьогодні стрімко оновлюється лексичний склад мови і насамперед лексика професій-
ного спілкування. Тому значно зросла роль створення спеціальних словників в актуальних і 
затребуваних сферах сучасної діяльності людини, включаючи багатоаспектні галузі публіч-
ного адміністрування та державної служби. Одна з проблем перекладу англійських термінів 
у тому, що переважна більшість термінів лексики з’являється в англійській мові і часто запо-
зичується в українську мову шляхом транслітерації і транскрибування. Однак досить часто 
це не вирішує проблеми передачі і багатозначності мовної одиниці з мови оригіналу (англій-
ської мови) на мову перекладу (українську мову).

Більше того, словники теж мають тенденцію “старіти”. Один із перших в Україні з’явився 
словник Глен Райт та ін. у 1996 р., який було укладено на базі англомовного “Lexicon of 
Terms and Concepts in Public Administration, Public Policy and Political Science”. Пізніше ви-
ходили словники А. Кілієвича, О. М. Базовської, І. Л. Беляєвої, І. І. Макаревич, Т. І. Макаре-
вич, які не завжди були доступні широкому загалу через обмеженість накладу або з інших 
причин.

Робота авторів цієї книги в галузі “Публічне управління та адміністрування”, редагуван-
ня вітчизняного науково-практичного журналу “Публічне урядування” та багаторічна підго-
товка “Термінологічного словника з публічного адміністрування” зумовили необхідність ви-
дання сучасного англо-українського словника з публічного адміністрування.

Англо-український словник охоплює понад 12,5 тисяч одиниць термінів та слів, які ви-
користовуються у загальнодержавній управлінській практиці та широко застосовуються у 
повсякденному суспільно-господарському житті з різноманітних галузей знань. Тому по-
ряд з термінами з публічного адміністрування, державної служби, аналізу державної полі-
тики та економіки велика увага була приділена термінам ЄС, СОТ, політології, правознав-
ства, соціології, менеджменту, менеджменту персоналу, маркетингу, фінансів, організації 
державних закупівель, біржової діяльності, аудиту, статистики, страхування, демографії, 
зовнішньоекономічної діяльності та ін. у британському та американському варіантах ан-
глійської мови, що дасть змогу державним службовцям не просто орієнтуватися в 
соціально-економічних процесах, але і грамотно впливати на них в межах своєї компетен-
ції. Укладаючи словника, особливу увагу звертали на введення до нього термінів-назв най-
новіших категорій зазначених сфер, а також тих, які з відомих причин донедавна були в 
Україні непопулярними.
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Одиниці словника — словникові статті або вокабули — впорядковані за заголовними 
словами і розташовуються строго в алфавітному порядку. Словник побудований за гніздо-
вою системою. При складанні цього словника були використані численні джерела Велико-
британії, США, Росії та Білорусії: офіційні видання, вітчизняні та зарубіжні довідники, пра-
вові документи, монографії з державної служби та управління, англо-російські словники, 
тлумачні термінологічні словники, а також документи і матеріали, отримані з використан-
ням Інтернету.

Зважаючи на умови, в яких розвиваються українське публічне адміністрування та дер-
жавна служба, а також на те, що в Україні поки що немає сучасного достатньо повного англо-
українського словника зазначеної сфери, сподіваємося, що пропонована праця заповнить 
певну прогалину в українській лексикографії, а також нішу на ринку лексикографічних ви-
дань.
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

мн. — множина
амер. — американізм
шотл. — вживається в Шотландії
бухг.  — бухгалтерія
v — verb — дієслово
n — noun — іменник
а — аdjective — прикметник

скор. — скорочений
юр. — юридичний
розм. — розмовний
перен. — переносне значення
іст.  — історичний
ім. — іменник
прикм. — прикметник

АНГЛІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ

  А a   J j   S s

  B b   K k   T t

  C c   L l   U u

  D d   M m   V v

  E e   N n   W w

  F f   O o   X x

  G g   P p   Y y

  H h   Q q   Z z

  I i   R r   
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abandon — 1) відмовлятися; 2) закрива-
ти, консервувати

abandon goods to the insurer — v від-
мовлятися від товару на користь страху-
вальника

abandonee — страхувальник, на користь 
якого лишається застрахований вантаж або 
судно після аварії

abandonment — 1) абандон; 2) відмова; 
3) закриття

abandonment (decommissioning, disman-
tlement) costs — витрати на ліквідацію

abate — 1) зменшувати, робити знижку; 
2) анулювати, скасовувати

abatement cost — витрати на зниження 
негативних зовнішніх ефектів

abbreviate — скорочувати
abbreviation — абревіатура, скорочення
abduct — викрадати, забирати силоміць
abduction — викрадення, абдукція
abductor — викрадач
аberration — похибка зображення, що 

створюється оптичними чи електронно-
оптичними системами

abearance — дане під поручницвом 
забов’язання не порушувати закон

aberrance — відхилення від правильного 
шляху

aberrant — 1) аномальний; 2) який відхи-
ляється від норми

aberration — помилкова думка, аберація, 
відхилення від правильного шляху

aberrational — ірраціональний
aberrationist — особа із психічними від-

хиленнями
abet — допомагати, сприяти, підбурюва-

ти
abetment — підбурювання, співучасть у 

вчиненні злочину
abetter — підбурювач, співучасник (зло-

чину)
abeyance — відсутність власника, відсут-

ність рішення

abeyant — безгосподарний, який зали-
шився без власника

abhor — відчувати відразу, ненавидіти
abidance — 1) перебування; 2) підпоряд-

кування
abide — слідувати (чомусь), дотримува-

тися 
abiding place — місце проживання
ability — здатність, спроможність, вміння
ability to communicate — здатність моти-

вувати/спілкуватись 
ability to coordinate — здатність коорди-

нувати
ability to discriminate — вміння розбира-

тися, здатність бачити різницю
ability to finance — здатність забезпечити 

фінансування 
ability to lead — здатність керувати
ability to motivate — здатність мотивувати
ability to pay — спроможність платити; 

платоспроможність
ability-to-pay-taxation — оподаткування 

на підставі платоспроможності
ability to pay theory — теорія платоспро-

можності
ability to perform — дієздатність
ability to repay — здатність повернути 

борг/погасити позику
ability to resolve conflicts — здатність за-

лагоджувати конфлікти
ability to produce — виробничі можли-

вості, продуктивність
ability to work — працездатність
abintestate — спадкоємець за законом
abject — низький
abjective — принизливий, деморалізую-

чий
abjudge — відсуджувати
abjudicate — відмовляти (в позові, ви-

знанні права судовим рішенням)
abjuration — зречення, відступництво, 

відмова
abjurе — заперечувати під присягою

А

abandon abjurе
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аblation — процес видалення поверхне-
вого шару матеріалу шляхом його зрізання, 
шліфування або випаровування

able — здатний, спроможний
ablegate — легат, папський посланець
ablocate — брати (або здавати) в найм
abnegate — відкидати, заперечувати, не 

схвалювати, не приймати, відмовлятися (від 
права, домагання, привілею тощо)

abnegate powers — складати повнова-
ження

abnegation — заперечення; зречення, від-
мова (від права, домагання тощо), самопо-
жертва

abnegation of a claim — відмова від дома-
гання

abnormal — ненормальний, аномальний, 
неправильний 

abnormal behavior — аномальна поведінка 
abnormal case — аномальний випадок 
abnormal dentition — ненормальне розта-

шування зубів
abnormal law — спеціальні правові нор-

ми, що регулюють становище осіб, на яких 
не поширюються загальні норми права

abnormal parent-child interactions — не-
нормальні стосунки батьків із дітьми

abnormal psychology — психологія деві-
антної поведінки 

abnormal risk — надзвичайний ризик
abnormality — ненормальність
abnormally — ненормально, аномально, 

неправильно 
abnormally dangerous — надзвичайно не-

безпечний
abolish — скасовувати
abolishment — скасування
abolition — скасування, анулювання; або-

ліція, припинення кримінального пересліду-
вання в суді до винесення вироку 

abolition country — країна, в якій скасо-
вано смертну кару

abolition of capital punishment — скасу-
вання смертної кари

abolition of exchange control — скасуван-
ня валютного контролю

abolition of passport control — скасуван-
ня паспортного контролю 

abolition of slavery — скасування рабства
abolition of tax discrimination — скасу-

вання дискримінації у сфері оподаткування 
abolitionism — аболіціонізм
abolitionist — 1) прихильник скасування 

(обмежень, закону тощо); аболіціоніст; 2) який 
скасував (або скасовує) 

abominable — відразливий, жахливий 
abominable crime — жахливий злочин 
abominate — відчувати відразу, ненавидіти

abomination — відраза, мерзотність, щось 
відразливе 

aborted — передчасний; невдалий (про 
спробу тощо)

abortive — невдалий (про спробу, замах 
тощо), безплідний, незавершений, зірваний, 
припинений, який не відбувся 

abortive crime — невдалий замах на зло-
чин, невдалий злочин

abortive hold-up — (невдалий) замах на 
озброєний розбійний напад 

abortive offence (offense) — невдалий за-
мах на злочин

abortive rebellion — невдале повстання 
abortive scheme — невдалий задум (план)
abortive riot(s) — замах на масові заво-

рушення
abortive trial — незавершене судове слу-

хання, незавершений судовий розгляд
abortively — невдало, безплідно 
above — нагорі, вище, зверху, над
aboveboard — без шахраювання, чесно, 

відкрито; чесний, відкритий 
abridge — зменшувати, урізати, скорочу-

вати (строк, текст), обмежувати (права, 
привілеї тощо), відмовлятися від частини 
(по зовної) вимоги 

abridge freedom — обмежувати свободу
abridge privilege — обмежувати привілей 
abovementioned — вищезгаданий
abrogate — анулювати, скасовувати (у т. ч. 

судове рішення, закон, особливо на підставі 
владних повноважень), відмовлятися 

abrogate a law — скасовувати закон 
abrogate a privilege — скасовувати приві-

лей
abrogate a right — скасовувати (анулю-

вати) (суб’єктивне) право (на щось)
abrogate a rule — скасовувати норму 
abrogate the constitution — скасовувати 

конституцію
abrogating — касувальний, який діє на 

скасування (чогось), який робить юридично 
нечинним; який змінює (про пізнішу угоду 
тощо) 

abrogation — скасування, анулювання, 
аброгація

abrogation of a rule — скасування норми 
abrogation of a law — скасування закону
abrogative — касувальний, який скасовує 

(анулює), який робить юридично нечинним, 
який змінює (про пізнішу угоду тощо) 

abruptness — раптовість 
abs. скор. — 1) відсутність; 2) відсутній
absconder — особа, яка ухиляється (пе-

реховується) від правосуддя
absconding — який переховується (ухи-

ляється) 

аblation absconding
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absconding debtor — боржник, який пе-
реховується від кредиторів 

absence — відсутність, нестача (когось 
або чогось), нез’явлення 

absence cum dolo et culpa — навмисна 
неявка, навмисна відсутність 

absence from court — нез’явлення до суду 
absence from duty (work) — прогул (на 

службі, роботі); прогульництво
absence of applicable legal rules — відсут-

ність відповідних правових норм (у законо-
давстві)

absence of corpus delicti — відсутність 
складу злочину

absence of data — відсутність даних 
absence of due control (supervision) — 

відсутність належного контролю
absence of good cause — відсутність по-

важних причин
absence of government — безвладдя 
absence of guiding principles — безприн-

ципність; відсутність керівних принципів 
absence of legislative base — відсутність 

законодавчої бази 
absent — відсутній, неіснуючий; який 

ухиляється, заочний 
absent on sick leave — відсутній у зв’язку 

із перебуванням на лікарняному
absent oneself (from smth) — ухилятися 

(від чогось)
absent treatment — заочний вплив
absent vote (voting) — заочне голосування 
absentee — 1) відсутній; прогульник;  

2) ухиляється від відвідування 
absentee interview — бесіда для з’ясу-

вання причин відсутності, неявки, прогулу
absentee voting — заочне голосування
absenteeism — абсентеїзм 
absolute — абсолютний, цілковитий, не-

обмежений; безумовний; неспростовний 
absolute acceptance — безумовний ак-

цепт
absolute assignment — повне переуступ-

лення, повна передача (права) 
absolute-authority — абсолютна (необме-

жена) влада
absolute autocracy — абсолютне само-

державство
absolute-bar — повна заборона; абсолют-

на перешкода 
absolute contraband — абсолютна (безу-

мовна) контрабанда
absolute contract — безумовна угода, без-

умовний контракт
absolute control — цілковитий (повний) 

контроль
absolute conveyance — безумовна пере-

дача правового титулу

absolute covenant — безумовне зобов’я-
зання 

absolute deadline — крайній термін 
absolute decree — безумовне рішення суду
absolute deed — документ про остаточну 

передачу правового титулу (переважно на 
нерухомість) 

absolute delivery of deed — остаточна 
передача особі, до якої переходить право 
власності, документа про правовий титул 
на майно

absolute democracy — необмежена (пов-
на) демократія

absolute discharge — звільнення від кри-
мінальної відповідальності, звільнення від 
подальшого відбуття покарання, повне 
звільнення 

absolute divorce — остаточне (повне) 
розлучення; розірвання шлюбу за судом

absolute dominion — необмежена (повна) 
власність (або влада), необмежене панування

absolute duty — абсолютний обов’язок
absolute embargo — безумовне (повне) 

ембарго 
absolute estate — абсолютна власність, 

абсолютне майнове право
absolute evidence — неспростовне свід-

чення
absolute freedom — абсолютна (повна) 

свобода; необмежене право
absolute freedom of action(s) — цілкови-

та свобода дій
absolute gift — прижиттєве дарування
absolute guarantee (guaranty) — абсо-

лютна гарантія; безумовне поручництво
absolute immunity — повний імунітет
absolute impediment — безумовна пере-

шкода до укладання законного шлюбу
absolute impossibility — абсолютна не-

можливість
absolute interest — абсолютне право
absolute law — природне право
absolute legacy — абсолютний легат; за-

повідальне відмовлення, не пов’язане з умо-
вами 

absolute liability — безумовна відпові-
дальність

absolute licence (license) — абсолютна 
(виключна) ліцензія

absolute majority — абсолютна більшість
absolute monarch — абсолютний монарх 
absolute monarchy — абсолютна монархія
absolute novelty — абсолютна новизна
absolute nuisance — абсолютна шкода
absolute owner — абсолютний власник
absolute pardon — повне помилування
absolute power — абсолютне (необмеже-

не) право; абсолютна (необмежена) влада

absconding absolute
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absolute presumption — неспростовна 
презумпція

absolute privilege — абсолютний імунітет 
(привілей)  

absolute prohibition (ban) — повна забо-
рона

absolute promise — нічим не обумовлена 
обіцянка

absolute release — повне звільнення з-під 
варти 

absolute rent — абсолютна рента 
absolute right — необмежене право 
absolute ruler — автократ, самодержець, 

автократичний правитель 
absolute total loss — повна загибель майна 
absolute transfer — повна передача (прав 

тощо) 
absolute tsarism — абсолютне самодер-

жавство 
absolute veto — остаточне вето
absolute advantage — абсолютна перевага
absolute surplus value — абсолютна до-

даткова вартість
absolutely — абсолютно; цілком, повністю
absoluteness — абсолютність
absolution — виправдання (за судом), 

пробачення (когось), абсолю ція; звільнення 
(від відповідальності, боргів, покарання)

absolutism — абсолютизм, необмежена 
монархія, самодержавство

absolutist — абсолютист, прихильник не-
обмеженої монархії; абсолютистський, який 
виступає за самодержавство 

absolutory — виправдувальний 
absolutory sentence — виправдувальний 

вирок (вердикт)
absolve — пробачати, прощати; виправ-

довувати за судом, виносити виправдуваль-
ний вирок; звільняти (від відповідальності, 
боргів, покарання, зобов’язання); ~ suspect 
виправдовувати підозрюваного

absolve an accused from responsibility — 
звільняти обвинуваченого від відповідаль-
ності (через неосудність тощо)

absolve from blame — пробачити (про)
вину

absolved — імунізований; звільнений від 
відповідальності; виправданий (за вироком); 
який отримав прощення

absolvitor — відмова у позові
absorb — вбирати, поглинати
absorbed overhead — накладні витрати
absorption capacity — приймальна спро-

можність
absorption costing — абсорбційне ціноут-

ворення
abstain (from smth.) — утримуватися (від 

чогось) 

abstain from alcohol (drinking) — утри-
муватися від вживання спиртного, не пити 
спиртного

abstain from all violence — утримуватися 
від будь-яких форм насильства

abstain from force — утримуватися від за-
стосування сили

abstain from ratifying — утримуватися 
від ратифікації

abstain from voting — утримуватися від 
голосування

abstainer — особа, яка утрималася (під 
час голосування)

abstention (from smth) — утримання (від 
чогось); нез’явлення (на вибори); той, хто 
утримався (під час голосування)

abstinence, abstinency — утримання (від 
чогось), помірність (у чомусь), повна відмова 
від споживання алкоголю

abstinent — поміркований, який утриму-
ється (від споживання алкоголю тощо), тве-
резий

abstract — витяг, резюме, зведення, стис-
лий виклад (змісту), стислий опис (доку-
ментів і фактів), тези; документ про право-
вий титул

abstract of account — виписка з рахунку 
abstract journal — реферативний журнал
abstract of record — витяг із протоколу 
abstract science — фундаментальна наука 
abstract of title — юр. документ/довідка 

про правовий титул 
abstracting — незаконне використання, 

крадіжка; привласнення, заволодіння 
abstracting of electricity — незаконне ви-

користання (крадіжка) електричного струму
abstracting of water — незаконне вико-

ристання (крадіжка) водних ресурсів 
abstraction — абстракція; заволодіння 

(особливо неправомірне), привласнення 
(краденого), незаконне використання, кра-
діжка 

abstraction of electricity — незаконне ви-
користання (або крадіжка) електричного 
струму

abstraction of water — незаконне вико-
ристання (або крадіжка) водних ресурсів

abstruse — важкий для розуміння, мало-
зрозумілий

abstrusity — неясність, малозрозумілість
abundance — достаток, багатство
abusage — неправильне використання 

(слова, вислову тощо) 
abuse — 1) лайка, образа, нападки; зло-

вживання; напад, побиття; неправильне ви-
користання (вживання); зґвалтування, пога-
не (брутальне) поводження (з кимось), не-
правомірне використання; навмисне 

absolute abuse
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вико ристання однією стороною процесуаль-
них законів на шкоду супротивній стороні; 
розбещування (малолітнього, неповноліт-
нього), ушкодження статевих органів (мало-
літньої) при розтлінні; протиправні статеві 
зносини (з неповнолітнім або психічно не-
повноцінною особою); 2) ображати, лаяти

abuse of authority/power(s) — зловжи-
вання владою, перевищення влади

abuse of a dominant position — зловжи-
вання домінантним становищем

abuse of benefits — зловживання пільгами
abuse of confidence — зловживання дові-

рою
abuse of environment — забруднення на-

вколишнього середовища 
abuse of law — зловживання законом, по-

рушення закону 
abuse of monopoly — зловживання моно-

полією
abuse of official position — зловживання 

службовим становищем
abuse of taxation — зловживання оподат-

куванням
abuse of trust — зловживання довірою
abused — ображений, скривджений 
abused discretion — зловживання дис-

креційним правом, перевищення дискрецій-
них повноважень, свавілля

abuser — нападник, кривдник; особа, яка 
зловживає алкоголем (або наркотиками)

abusive — жорстокий, негуманний, об-
разливий, який ображає; неправоможний, 
незаконний, який вчинено зі зловживанням; 
який зловживає; який вводить в оману; який 
погано поводиться (з кимось) 

abusive act — зловживання (про кон-
кретний випадок)

abusive conduct — образлива поведінка 
abusive drinking — надмірне споживання 

алкоголю 
abusive exercise of power — зловживан-

ня владою
abusive sales practices — нечесна/несум-

лінна практика продаж
abusively — брутально, негуман но, образ-

ливо, зі зловживанням
abut — межувати, прилягати
abutment — кордон, межа 
abuttal — межа, кордон; при леглий буди-

нок
abutting — прилеглий, суміжний, який 

межує (про прилеглий будинок або ділянку 
землі) 

abutting-owner — сусідній влас ник 
abysmal ignorance — абсолютне невігла-

ство 
abyss of despair — глибокий відчай

academic — академічний, (суто) теоре-
тичний 

academic argument — суто теоре тичний 
аргумент (доказ)

academic failure — неуспішність (у нав-
чанні)

academic freedom — академічна свобода, 
свобода викладання 

academic freedoms — академічні свободи 
academic inter national lawyer — міжна-

родник-науковець
academic lawyer — учений-юрист, юрист-

теоретик
academic recognition of diplomas — ака-

демічне визнання дипломів
academic recognition of periods of 

study — академічне визнання термінів на-
вчання

accede — поступатися, погоджуватися, 
вступати (у права, на посаду, у володіння, до 
організації); приєднуватися (до угоди, союзу 
тощо); збільшуватися внаслідок прирощен-
ня (про майно) 

accede to a confederacy — приєднувати-
ся до конфедерації (союзу)

accede to a convention — приєднуватися 
до конвенції 

accede to а proposal — приймати пропо-
зицію, приставати на пропозицію 

accede to a request — задовольняти про-
хання (клопотання); приєднуватися до кло-
потання (прохання) 

accede to a treaty — приєднуватися до 
міжнародної угоди

accede to an alliance — приєднуватися до 
союзу

accede to an estate — вступити у воло-
діння

accede to the throne — сходити на пре-
стол (на трон) 

accedence — погодження (з пропозицією 
тощо), вступ (на посаду, у володіння, в орга-
нізацію); приєднання (до міжнародної угоди, 
союзу тощо), прирощення (території, май-
на)

accelerate — прискорювати, фор сувати, 
скорочувати(ся) 

accelerate demo cratization process — 
прискорювати про цес демократизації

accelerate procedure — при скорювати 
судочинство 

acceleration — прискорення; скорочення 
строку набуття права; ско рочення строку 
платежу (як санкція за несплату у визначе-
ний термін відсот ків або частки боргу) 

acceleration clause — пункт (умова) про 
скорочення строку виконан ня (чинності) 
зобов’язання (в угоді тощо)

abuse acceleration



11

acceleration of estate — скорочення стро-
ку набуття наступного майнового права

acceleration of maturity — скорочення 
строку платежу (як санкція за нестачу у ви-
значений термін відсотків або час тки боргу) 

acceleration of procedure — прискорен ня 
судочинства

acceleration of remainder — скоро чення 
терміну набуття наступного май нового права

accelerated depreciation — прискорена 
амортизація 

accelerated service — форсований режим 
роботи

accelerated tariff elimination — прискоре-
не скасування митних тарифів

accelaration — пришвидшення, акселе-
рація

acceleration clause — умова прискореної 
виплати позики

acceleration of maturity — скорочення 
строку платежу

acceleration of profit — приріст прибутку
accept — погоджуватися, визнавати, при-

пускати, ставитися прихильно, вважати при-
йнятним, схвалювати, приймати (пропози-
цію тощо); акцептувати (вексель) 

accept a bail — приймати поручництво; 
звільняти під заставу

accept a bribe — брати (отримувати) ха-
бара

accept a motion — приймати пропозицію 
(на засіданні тощо)

accept a patent application — акцептува-
ти заявку на патент

accept a post — погодитися зайняти (обі-
йняти) посаду 

accept а present — приймати подарунок
accept а sentence — дістати вирок
accept a telephone call — приймати теле-

фонний дзвінок (або виклик) 
accept a weak case — братися за непевну 

судову справу 
accept an agency — реєструвати агент-

ство 
accept an amendment — погоджуватися 

із поправкою (або зміною)
accept an apology — приймати вибачення
accept an election — визнавати результа-

ти виборів 
accept an inheritance with assets and 

liabilities — отримувати у спадщину майно 
та зобов’язання

accept an insurance policy — отримувати 
страховий поліс

accept an offer — приймати пропозицію, 
приставати на пропозицію

accept as valid and binding — визнавати 
чинним і обов’язковим

accept bail — випускати (брати) на поруки
accept bail for a prisoner — брати обвину-

ваченого на поруки; звільняти ув’язненого 
з-під варти під заставу

accept for honor (honour) — акцептувати 
(вексель) для врятування кредиту векселе-
давця

accept for honor (honour) supra protest — 
акцептувати (або сплачувати) (вексель) піс-
ля його опротестування

accept guarantorship — забезпечувати 
поручництво, забезпечувати гарантії

accept in deposit — приймати на депозит 
(на зберігання)

accept judgement (judgment) — схвалю-
вати (затверджувати) рішення (або вирок)

accept jurisdiction — визнавати юрисдик-
цію (суду)

accept nomination — давати згоду на ви-
сунення своєї кандидатури

accept office — приймати (пропозицію 
обійняти) посаду

accept performance — приймати вико-
нання

accept responsibility — нести (брати на 
себе) відповідальність

accept service — вручати (приймати) су-
дову повістку про з’явлення до суду; брати 
на себе вручення супротивній стороні по-
вістки про з’явлення до суду 

accept service of writs — вручати позовні 
заяви; вручати судові повістки

accept suretyship — забезпечувати по-
ручництво, забезпечувати гарантії

accept authority — перебирати повнова-
ження

acceptability — прийнятність 
acceptable — прийнятний, припустимий; 

який може бути акцептований (про вексель) 
acceptable evidence — припустиме свід-

чення, припустимі свідчення
acceptable condition — прийнятна умова 
acceptable damage — припустимий збиток
acceptance І — прийняття, схвалення, 

визнання; акцептування, акцепція, акцепт; 
акцептована тратта, акцептований вексель 

acceptance ІІ — акцепт, згода на оплату 
грошових і товарних документів

acceptance bank — акцептний банк
acceptance of batch — приймання партії 

(виробів)
acceptance of bid — прийняття пропози-

ції (на аукціоні, біржі)
acceptance of bill of exchange — акцепт 

векселя
acceptance in blank — бланковий акцепт 
acceptance of bonds — популярність об-

лігацій, попит на облігації

acceleration acceptance
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acceptance report — акт приймання
acceptance sampling — прийнятна ви-

бірка
acceptance of tender — прийняття про-

позиції про придбання цінних паперів
acceptancy — визнання, схвалення, при-

йняте значення слова 
accepted — загальноприйнятий, пошире-

ний; схвалений, визнаний, прийнятий; ак-
цептований 

accepted auditing practice — загально-
прийнятий метод аудиту (ревізії)

accepted bill — акцептований вексель
accepted definition — прийняте (загаль-

ноприйняте) визначення
accepted international practice — загаль-

ноприйнята міжнародна практика
accepted call — прийнятий телефонний 

виклик (або дзвінок)
accepted construction — прийняте тлу-

мачення
accepted interpretation — прийняте тлу-

мачення
accepted legal practice — загальноприй-

нята юридична практика
accepted norm — прийнята (загально-

прийнята) норма
accepted pairing — припустиме порів-

няння виробів; реклама, що не порочить 
продукцію конкурента, але підкреслює пере-
ваги своєї продукції

accepted rule — прийнята (загально-
прийнята) норма

accepted standards — прийняті норми 
(критерії)

accepted standards of behavior 
(behaviour) — загальноприйняті норми по-
ведінки 

acceptor — акцептор 
acceptor of bill — акцептант векселя
accepted — прийнятий; “акцептований”
accepting — прийом, приймання
accepting state — стан “прийнято”
access — 1) підхід, прохід, сервітут про-

ходу, доступ; допуск (до чогось або кудись), 
право доступу; право служити у парафії, де 
тимчасово відсутній призначений до неї свя-
щеник; можливість статевих зносин між чо-
ловіком і жінкою; презумпція наявності ста-
тевих зносин, що виводиться з факту спіль-
ного проживання; можливість виступити по 
телебаченню; 2) мати доступ, отримувати 
доступ 

access amplification — розширення прав
access audit — контроль за доступом
access certification — підтвердження 

прав доступу
access code — код доступу

access commitments — зобов’язання з до-
ступу (на ринки)

access control — управління доступом, 
контроль доступу, контроль за доступом

access control list — список доступу, спи-
сок повноважень

access control method — метод управлін-
ня доступом

access control right — право управління 
доступом

access cycle — час доступу, період вибір-
ки, період обертання

access facility — кошти доступу
access file attribute — атрибут доступу до 

файлу
access level — рівень доступу
access road — під’їзна дорога 
access right — право на доступ
access time — час на доступ
access to education — доступ до освіти
access to justice — доступ до правосуд-

дя
access to market — доступ до ринку
access to service — прийняття на обслу-

говування
access to work — доступ до праці
accessary — співучасник; який бере 

(брав) співучасть 
accessary after the fact — непрямий спів-

учасник; укривач, приховувач
accessary before the fact — прямий спів-

учасник
accessibility — доступність, відкритість 

для доступу
accessible — доступний, відкритий для 

доступу 
accessible to bribery — продажний, під-

купний
accession — доступ (до чогось), вступ (до 

організації, союзу, на престол, на посаду, в 
права тощо), приєднання (до міжнародної 
угоди, союзу тощо); прирощення (території, 
майна)

accession catalogue — каталог нових над-
ходжень 

accession criteria — критерії вступу/при-
єднання

accession negotiations — переговори 
щодо вступу/приєднання

accession negotiations task force — робо-
ча група з переговорів (перемовин) щодо 
вступу

accession partnership — партнерство за-
ради вступу

accession state — держава/країна, що 
вступає (до ЄС)

accessions — збільшення кількості за-
йнятих осіб

acceptance accessions
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accessions tax — податок на вступ у права
accession to the WTO — приєднання до 

СОТ
accessor — висунутий кандидат
accessorial — додатковий
accessory — 1) належність (го ловній 

речі); співвинуватець, співучас ник (злочи-
ну); переховувач, недоноситель; 2) додатко-
вий, допоміжний, другорядний, побічний; 
акцесорний; який бере (брав) співучасть 

accessory action — акцесорний позов 
accessory after the fact — співу часник 

після події злочину (перехову вач, недоноси-
тель)

accessory at the fact — співу часник під час 
вчинення злочину (підсобник, підбурювач)

accessory before the fact — співучасник 
перед вчиненням (або подією) злочину (під-
собник, підбурю вач)

accessory building — прибудова, флігель 
accessory contract — акцесорна (комер-

ційна) уго да
accessory document — акцесорний 

(допоміж ний) документ 
accessory fact — факт співучасті
accessory guilt — винність співучасника 

злочину
accessory in a crime — співучасник зло-

чину
accessory offence (offense) — співучасть
accessory proof — другорядний доказ
accessory to crime — спільник, співучас-

ник злочину 
accessory use — акцесорне використання
accident — нещасний випадок, аварія, 

(авто)пригода, катастрофа; ви падок, випад-
ковість, побічна обставина 

accident at work — виробнича травма
accident benefit — допомога у зв’язку з 

нещасним випадком
accident cause — причина нещасного ви-

падку
accident claim — позов щодо нещасного 

випадку
accident compensation — компенсація за 

шкоду від нещасного випадку 
accident fraud — шах райська симуляція 

нещасного випадку
accident frequency rate — коефіцієнт 

промис лового травматизму
accident hospital — трав матологічна лі-

карня (клініка)
accident indemni ty — відшкодування у 

зв’язку з нещасним випадком
accident insurance — страхування від не-

щасного випадку
accident insurance contribution — внесок 

на страхування від нещасного випадку 

accident insured against — страховий ви-
падок 

accident investigation — розcлідування 
нещасного випадку

accident investigator — слідчий у справі 
про не щасний випадок

accident lawyer — адвокат у справах про 
нещасні випадки

accidental — 1) випадкова умова, випад-
ковий елемент, випадковість, несуттєва умо-
ва (угоди тощо); 2) випадковий, несуттєвий, 
другорядний  

accidental behavior (behaviour) — нети-
пова (випадкова) поведінка

accidental benefits — додаткові виплати, 
надбавка (до заробітної плати) 

accidental cause — випадкова причина
accidental coincidence — випадковий збіг
accidental crime — випадковий злочин
accidental criminal — випадковий злочи-

нець
accidental death — раптова (випадкова, 

непередбачена) смерть, смерть внаслідок не-
щасного випадку

accidental death rate — смертність вна-
слідок нещасних випадків

accidental discharge — військовий випад-
ковий постріл

accidental explosion — випадковий вибух
accidental fire — випадкова пожежа 
accidental harm — шкода внаслідок не-

щасного випадку, випадкова шкода
accidental ignorance — незнання несуттє-

вих обставин
accidental injury — випадкова шкода; ви-

падкове ушкодження
accidental killer — особа, яка випадково 

позбавила людину життя
accidental killing — випадкове позбав-

лення життя, випадкове вбивство
accidentally — випадково; не навмисно, 

без умислу
accidents — аварійність 
acclaim — спонтанно схвалювати одно-

стайним загальним голосуванням без підра-
хунку голосів 

acclamation — спонтанне схвалення од-
ностайним загальним го лосуванням без під-
рахунку голосів, ак ламація 

acclamation vote — вотум, прийнятий без 
голосування на підставі одностайного схва-
лення

accomenda — угода, за якою вантажо-
одержувач доручає капі тану судна продати 
вантаж з наступним розподілом прибутку 
між ними 

accommodate І — надавати по слуги, на-
давати приміщення, розміща ти (людей); по-

accessions accommodate
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годжувати, примиряти, залагоджувати (спір 
тощо) 

accommodate ІІ — 1) пристосовувати;  
2) розміщати; 3) надавати позику

accommodate credit — надавати кредит 
(позику, позичку)

accommodate differences — залагоджува-
ти розбіжності (думок)

accommodate dispute — залагоджувати 
спір

accommodate loan — надавати позику 
(позичку)

accommodate opinions — узгоджувати 
думки (точки зору)

accommodate differences — згладжувати, 
усувати розбіжності

accommodate a dispute — залагодити су-
перечку

accommodation — 1) пристосування;  
2) приміщення, помешкання; 3) вигоди;  
4) позика

accommodation address — адреса для 
листування 

accommodation house — постоялий двір
accompanied — у супроводі (когось), су-

проводжувати 
accompanied luggage — багаж, речі (які 

подорожній возить із собою, а не здає в ба-
гаж) 

accompanying — супутній, супровідний 
(документ тощо) 

accompanying facts — супутні факти 
accompanying document — супровідний 

документ (лист)
accompanying letter — супровідний 

лист
accompanying note — супровідна на-

кладна 
accompaniment — супровід; супутній 

продукт
accompany — супроводжувати, прово-

дити
accomplice liability — відповідальність за 

співучасть
accompliceship — співучасть (у злочині)
accomplish — виконувати, досягати, до-

водити до кінця 
accomplis duty — виконувати обов’язок
accomplished — завершений, здійснений, 

реалізований 
accomplished fact — доконаний факт
accomplishment — завершення, виконан-

ня, досягнення, реалізація 
accord — 1) угода, домовленість, згода, 

погодження; 2) надавати, дарувати, дійти 
(згоди), погоджуватися, пом’якшувати (від-
повідальність, покарання)

accord a right — надавати право

accord and satisfaction — мирова угода; 
угода про заміну виконання

accompanying measures — супутні захо-
ди; супровідні заходи

accomplishmen — 1) виконання, завер-
шення; 2) досягнення 

accordance — відповідність; зго да, пого-
дження; надання (права, при вілею, гарантій 
тощо) 

accordance of privilege — надання приві-
лею

according (to smth) — згідно (з чи мось), 
відповідно (до чогось), у відповід ності (з чи-
мось) 

according of recognition — надання ви-
знання (державі)

according to law — законний, правомір-
ний; відповідно до закону (права), правомір-
но 

according to the article — відповідно до 
статті

according to the contract — згідно з 
контрактом (угодою)

according to the constitution — відповід-
но до консти туції

according to the law — відповідно до за-
кону

according to the protocol — відповідно до 
протоколу

according to the tenor (of smth) — відпо-
відно до змісту (смислу) (чогось); з метою 
(чогось)

accost — 1) звертання; 2) звертатися, чі-
плятися 

accost a female — чіплятися до жінки (на 
вулиці)

account — 1) звіт, пояснення; на кладний 
платіж, несплачена боргова ви мога; розраху-
нок, підрахунки, рахунок (у банку), (фінан-
совий) рахунок, позов з вимогою звітності; 
2) відповідати (за щось), звітувати (про 
щось), давати звіт, пояснювати, нести відпо-
відальність, обліковувати (у бухгалтерській 
справі) 

account attached — (за)арештований ра-
хунок; “на рахунок накладено арешт” (напис 
банку на поверненому векселі)

account attachment — арешт рахунка 
account book — бухгалтерська книга, 

гросбух
account con flict — конфлікт між рекла-

модавцями
account current — поточний рахунок, 

контоко рент 
account de computo — позов з вимогою 

звітності
account duty — податок на дарування, 

здійснене на випадок смерті дарувальника

accommodate account
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account for — мотивувати, пояснювати 
account for an object on one’s person — 

поясню вати наявність при собі певного 
пред мета

account balance — залишок на рахунку
account for — пояснювати щось
account day — розрахунковий день
account executive — діловод
account holding bank — банк, який збері-

гає рахунок
account of expenses — рахунок витрат
account of charges — рахунок накладних 

витрат
account payable ledger — книга закупок, 

рахунків
account receivable — дебіторська забор-

гованість
account statement — виписка із рахунку
accounts department — бухгалтерія
accounts due from customers — дебітор-

ська заборгованість клієнтів за відкритим 
рахунком 

accounts due to customers — кредитор-
ська заборгованість клієнтам за відкритим 
рахунком

accounts payable — кредиторська забор-
гованість

accounts receivable — рахунок дебіторів 
(у балансі); дебіторська заборгованість 

accounts receivable turnover — оборот-
ність засобів за рахунками дебіторів

accountability — відповідальність, звіт-
ність (перед кимось), підзвітність; обов’язок 
надання звітності 

accountability of an officeholder — під-
звітність (обраної) посадової особи

accountability and efficiency — підзвіт-
ність і продуктивність

accountability to users and (public) 
services — звітність перед користувачами 
послуг (що надаються державними служба-
ми)

accountable — відповідальний; підзвіт-
ний; який можна пояснити; ~ to the public 
підзвітний громадськості 

accountancy — (бухгалтерський) облік, 
бухгалтерія

accountant — 1) бухгалтер; 2) ревізор, 
контролер

accountant in charge — головний бухгал-
тер

accounting — бухгалтерський облік
accounting and review service — послуги 

з обліку і перевірки
accounting base — базові правила і мето-

ди обліку
accounting concept — концепція бухгал-

терського обліку

accounting conventions — бухгалтерські 
узгодження

accounting costs — бухгалтерська вар-
тість

accounting data — облікові дані
accounting equation — балансове рівняння
accounting estimate — бухгалтерський 

розрахунок (бух. облік)
accounting income — обліковий прибу-

ток
accounting method — метод обліку
accounting model — облікова модель, 

бухгалтерська модель
accounting money — рахункові гроші
accounting period — обліковий період
accounting policies — облікова політика
accounting policy — облікова політика
accounting price — облікова ціна
accounting profit — бухгалтерський при-

буток
accounting principle — принцип бухгал-

терського обліку
accounting procedure — облікова проце-

дура
accounting record — бухгалтерський, об-

ліковий запис
accounting spread — бухгалтерська різ-

ниця
accounting standard — стандарт обліку
accounting system — система бухгалтер-

ського обліку
accounting treatment — порядок обліку
accounting valuation — оцінка вартості за 

записом у бухгалтерській книзі
accounts-and-records — система ведення 

бухгалтерських рахунків та документації, 
рахівництво

accounts/financial statements — фінан-
сова звітність

accredit — 1) кредитувати; віднести на 
рахунок; видавати акредитив; 2) уповнова-
жувати

accreditation — акредитація
accreditation system — система акреди-

тації
accreditation body — орган з акредитації
accreditation criteria — критерії акреди-

тації
accredited — акредитований
accredited body — акредитований орган
accretion — приріст; збільшення; наро-

щування
accretion to the capital — приріст вартос-

ті капіталу
accrual — нагромадження, збільшення; 

нарахування
accrual accounting — бухгалтерський об-

лік відповідно до методу нарахувань

account accrual
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accrual basis — метод нарахування
accrual basis of accounting — облік за ме-

тодом нарахування
accruals concept — принцип нарахування
accrue — виникати; розширювати (права 

тощо); розширюватися (про право); нарахо-
вувати (відсотки) 

accrue benefits — користуватися приві-
леями 

accrued — нарахований; оголошений до 
сплати (про дивіденд); який виник (про 
зобов’язання тощо) 

accrued and unpaid tax — нарахований 
(але не сплачений) податок 

accrued dividend — дивіденд, оголоше-
ний до сплати

accruing costs — витрати і видатки, що 
виникли після винесення рішення

acculturation — виховання відповідно до 
норм життя суспільства (про дитину); при-
щеплення норм культури (дитині)

accumulate — накопичувати, збирати(ся) 
accumulate data — накопичувати дані
accumulated interest — нараховані про-

центи (відсотки)
accumulation — збирання
accrued benefit valuation method — ме-

тод оцінки належних вигод
accumulative — сукупний; який накопи-

чується, акумулятивний 
accumulative sentence(s) — сукупність 

вироків (пока рань); вирок за сукуп ністю 
злочинів

accumulative sentencing — призна чення 
покарань за сукупністю злочинів (вироків)

accuracy — точність, правиль ність, вір-
ність

accurate — точний, правильний; ретель-
ний 

accurate method of identification — точ-
ний спосіб ідентифікації

accrued (accumulated) depreciation — 
акумульовані амортизаційні відрахунки, 
амортизаційний резерв

accrued expenses — нараховані витрати
accrued expenses payable — заборгова-

ність за нарахованими витратами
accrued income — нараховані доходи
accrued interest — нараховані проценти
accrued liability — нараховане зобов’я-

зання
accrued revenue — нарахована виручка
accrued tax — накопичена заборгованість 

зі сплати податків
accumulated depreciation — накопичена 

амортизація
accumulated dividends — накопичені ди-

віденди

accumulated loss — накопичений збиток
accumulated profit — накопичений при-

буток
accumulating compensated absences — 

накопичуються оплачувані відпустки
accumulation information — збір даних
accurate account — докладний звіт
accusal — обвинувачення
accusant — обвинувач (приватна особа)
accusation — звинувачення, обвинува-

чення, ставлення за вину; об винувальний 
акт, обвинувальний висно вок; висунення об-
винувачення, по відомлення обвинуваченого 
(про харак тер і зміст обвинувачення); ви-
сновок (суду) 

accusation of crime — обвинувачення у 
злочині

accusation of murder — обвинувачення у 
вбивстві

accusational — обвинуваль ний; який сто-
сується обвинувачення 

accusational justice — обвинувальне су-
дочинство

accusational principle — обвинувальний 
ухил; доктри на обвинувачення

accusational procedure — проце дура ви-
несення обвинувачення 

accusatory — обвинувальний, який міс-
тить обвинувачення, який сто сується обви-
нувачення; викривальний 

accusatory bias (elan) — обвинувальний 
ухил  

accusatory pleading — виступ обвинува-
ча в суді; об винувальна судова процедура 

accuse — звинувачувати, обвинува-
чувати, висувати обвинувачення, ви сувати 
офіційне обвинувачення (у вчи ненні злочи-
ну); повідомляти обвинува ченого (про ха-
рактер і зміст обвину вачення) 

accused — відповідач, підсудний; обви-
нувачений (у злочині) 

accused courtroom rights — права 
обвинува ченого в судовому засіданні

accuser — скаржник, обвинувач (приват-
на особа)

accusing call — виклик для заявлення 
претензії про порушення патенту

accustom oneself — при звичаюватися  
(у т. ч. до наркотиків тощо)

achat(e) — купівля
achieve — досягати; отримувати 
achieve а majority (vote) — отримувати 

більшість (голосів)
achieve a peaceful settlement of the 

dispute — домагатися мирного вре гулю ван-
ня спору 

achieve safety on roads — забезпе чувати 
безпеку руху

accrual achieve
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achieve social justice — досягати соціаль-
ної справедливості

achieved — досягнутий, реалізо ваний
achievement — досягнення, успіх
acknowledge — 1) бути вдячним (за 

щось), винагороджувати (за послугу); 2) під-
тверджувати (одержання)

acknowledged — визнаний, за гально-
визнаний 

acknowledged child — визнана дити на 
(для отримання допомоги тощо)

acknowledged centre — визнаний центр 
acknowledgement — виз нання, розпис-

ка, підтвердження (отри мання документа 
тощо) 

acknowledgement by the court of the 
innocence of the defen dant — визнання су-
дом невинності підсуд ного

acknowledgement of debt — визнання 
боргу

acknowledgement of order — підтвер-
дження отримання замов лення

acknowledgement of paternity — визнан-
ня батьків ства 

acknowledgement of receipt — офіційне 
повідомлення про отримання

ACPs (African, Caribbean and Pacific 
countries) — африканські, карибські та тихо-
океанські країни (АКТ)

ACP-EU trade agreements — торгові уго-
ди між АКТ і ЄС

acquaintance — знайомство; знайомий 
(їм), знайома 

acquest — прибуток, набуте (прид бане) 
майно

acquets — майно, набуте у шлюбі чолові-
ком (або дружиною) 

acquets and conquets — майно, набуте 
спільно (або окремо) чоловіком і дружи-
ною

acquiesce — мовчазно визнавати, пого-
джуватися

acquiescence — припущення, допущен-
ня (чогось); мов чазна згода, мовчазне ви-
знання 

acquire — набувати, купувати, придбава-
ти; досягати 

acquire a right — набувати (отримувати) 
право

acquire age — досягати похилого віку
acquired — набутий, придбаний 
acquired allegiance — набуте підданство, 

набу те громадянство (шляхом натуралі-
зації)

acquired rights — визнані права, закріп-
лені права

acquiree — придбана, що купується, ком-
панія

acquirer — компанія-покупець
acquiring nationality by birth — набуття 

громадянства за місцем народження (за на-
родженням)

acquis — доробок (спільноти)
аcquis communautaire — доробок співто-

вариства
acquisition — 1) придбання, покупка;  

2) різниця між продажною і початковою вар-
тістю

acquisition accounting — облік придбан-
ня

acquisition costs — витрати на придбання
acquisition policy — політика комплекту-

вання, програма комплектування
acquisition of knowledge — набування 

знань; здобування знань
acquisitive — корисливий; набувальний 
acquisitive crime — корисливий злочин
acquit — прощати; виправдовувати (за 

судом); виносити виправдувальний вирок, 
звільняти (від відповідальності, зобов’я зан-
ня), сплачувати (борг), по водити себе

acquittal — виправдання, судове рішен-
ня про виправдання, визнання су дом під-
судного невинним, виправдуваль ний вер-
дикт; звільнення (від відпові дальності, 
зобов’я зання), звільнення від зобов’язання 
(в договірному праві), погашення (сплата) 
боргу 

acquittal in fact — виправдання за рішен-
ням суду

acquittal in law — виправдання за зако-
ном

acquittal of crime — ви правдання за кри-
мінальною справою; звільнення від відпові-
дальності за вчи нений злочин

acquittance — виправдання, виз нання не-
винним; звільнення (від відпо відальності, 
зобов’язання); погашен ня (сплата) боргу 

acquittance pro tanto — роз писка креди-
тора про отримання част кового виконання 
зобов’язання

acquitted — виправданий, визнаний не-
винним; звільнений (від відповідаль ності, 
зобов’язання) 

acquitted on grounds of insanity — ви-
правданий на підставі неосудності

acquitted person — виправдана особа
acid rain — кислотний дощ
acre-shot — місцевий податок на землю
acronym — акронім
across-the-board — загальний, що стосу-

ється усього чи усіх
act — 1) дія, акт, діяння; документ; за кон; 

постанова (парламенту, суду); 2) діяти; чи-
нити, поводити себе, робити запис, заносити 
(в акт тощо) 

achieve act



18

act aimed at the seizure of state power — 
дія, спря мована на захоплення державної 
влади

act allowed — дозволена дія
act alone — діяти самостійно
act and deed — офіційний до кумент (за 

печаткою); зобов’язання
act and intent concurred — збіг дії і умис-

лу в часі
act as amended — закон у новій (зміне-

ній) редакції
act as minister — виконувати обов’яз ки 

міністра
act of accession — акт про приєднання; 

акт про вступ
act of congress — закон, прийнятий кон-

гресом (США)
act of God — стихійне лихо, форс-мажор
act of parliament — парламентський акт, 

закон 
act of protest — акт вексельного протесту
act of purchase — акт купівлі
act of sale — акт продажу
act of torture — акт катування
acting — який заступає (посадову особу) 

на короткий час
acting manager — виконуючий обов’язки 

керуючого
actio — позов, судова справа, судовий 

процес 
action — акція, дія, діяння, вчинок, діяль-

ність; поведінка; захід; позов; об винувачення 
перед судом, судове пере слідування, судова 
справа, судовий про цес, судочинство, акт за-
конодавчої вла ди, чинність; рішення експер-
та патент ного відомства

action ability — наявність підстав для су-
дового переслідування (по зову), позовна сила

action lag — запізнювання дії 
action plan — план дій
action research — партнерське дослі-

дження
actionable — підсудний (про дію, вчинок 

тощо); який створює право на позов, який 
дає підстави для подання позову (або судо-
вого переслідування), який має позовну 
силу 

active — чинний, дійсний; ефектив ний 
active army — особовий склад армії на 

дійсній службі
active bond — облігація, за безпечена про-

центами
active capacity — діє здатність
active cause — безпосередня причи на; дія 

як причина
active duty — дійсна служба (в армії, по-

ліції тощо)
active hours — робочий час, години роботи

active investigation — поточне розсліду-
вання

active list — список командного складу, 
що перебуває на дійсній службі

active negligence — недбалість, виявлена 
в дії

active assets — кошти, які знаходяться в 
обігу

active balance — активний баланс
active competition — активна/жвава кон-

куренція
active corruption — давання хабара
active demand — активний попит
active market — активний ринок
active management — активний менедж-

мент
active task — поточне (активне) завдан-

ня
active trade balance — активний торго-

вельний баланс
activist — активіст 
activities — 1) діяльність, активність;  

2) кон’юнктура; 3) показники
activity — 1) (економічна) активність; 

пожвавлення; 2) виробництво; господарська 
діяльність; 3) операція, робота 

activity accounting — функціональний 
бухгалтерський облік

activity cluster — кластер дій 
activity plan — план заходів
actor — суб’єкт дії (діяння), дійова особа, 

учасник; особа, яка діє в інтере сах іншої осо-
би; позивач

actual — фактичний, справжній, існую-
чий (на даний час)

actuality — справжні обставини, справ-
жні умови (або фак ти)

actuality allegiance — обов’язок дотриму-
ватися місцевих законів (законів країни пе-
ребування)

actuality annexation — фактичне приєд-
нання (території)

actuality appropriation of property — 
фактичне (реальне) привласнення майна

actual budget — фактичний (поточний) 
бюджет

actual costs incurred — дійсно понесені 
витрати 

actual demand — фактичний попит
actual filing — поточне діловодство
actual performance — фактичні результа-

ти діяльності
actual price — фактична ціна
actual receipts — фактичні грошові над-

ходження
actual sale — фактичний продаж
actual state of the market — справжній 

стан ринку 

act actual
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actualize — реалізувати, здійснювати (за-
ходи)

actually — фактично, насправді 
actually cognizant — фактично обізнаний
actually committed act — фактично вчи-

нене діяння
actuarial — що стосується справочинства 

(у віданні актуарія або су дового секретаря)
actuarial assumption — актуарне допу-

щення
actuarial gains and losses — актуарні при-

бутки та збитки
actuarial present value of promised 

retirement benefit — актуарна теперішня 
вартість належних пенсій

actuarial valuation — актуарна оцінка
actuarial valuation method — метод акту-

арної оцінки
actuary — секретар (реєстратор) суду, 

службовець суду, актуарій; фахі вець зі стра-
хових розрахунків

actus — дія 
actus Dei — непе реборна сила, форс-

мажорна обстави на
actus reus — об’єктивна сторона злочину
ad hoc — тимчасовий, (ство рений) для 

даного конкретного випад ку, для даної спе-
ціальної мети 

ad hoc ar bitration — спеціальний арбі-
траж

ad hoc committee — тим часова комісія, 
тимчасовий комітет; спеціальний комітет 
(для розгляду окре мих питань)

ad hoc immigration group — іміграційна 
група

ad idem — які дійшли згоди (про сторо-
ни)

ad interim — тимчасо вий, тимчасово 
ad invidiam — породже ний ненавистю 

(або забобонами) 
ad lib(it) — на свій роз суд; за бажанням
ad litem — у суді, на засі данні суду; з ме-

тою судочинства, для цілей судочинства
ad referendum — для подальшого розгля-

ду (або узгодження); до наступного затвер-
дження, узгод ження

ad valorem duty — адвалерне мито
ad valorem tariff — вартісний тариф
ad valorem tax — податок з оголошеної 

ціни
adapt — адаптувати, адаптуватися 
adapt laws to fit with EU law — адаптува-

ти закони до законодавства Європейського 
Союзу

adapt legislation — адаптувати законо-
давство

adaptability — придатність, застосов-
ність; пристосовуваність

adaptation — 1) адаптація, пристосуван-
ня; 2) впровадження

adaptation model — модель пристосу-
вання

adapted — пристосований, адаптований
adaptiveness — пристосованість
add — збільшувати; додавати; доповню-

вати, вносити до повнення (до закону тощо) 
add an amendment to an act (bill, law) —

вно сити поправку до закону
add up — додавати, нараховувати
add value — додана вартість
added damages — штрафні збитки
addendum — доповнення, дода ток (до до-

кумента)
addendum document — додаток, додатко-

вий документ
addict — 1) n алкозалежний; токсикоман; 

наркоман, особа, яка звично вживає нарко-
тики; 2) призвичаювати ся; вживати (нарко-
тики тощо) 

addict com pulsory commitment — на-
правлення нар комана на примусове ліку-
вання

addicted — схильний до (надмірно го) 
вживання (алкоголю, наркотиків тощо) 

addicted to drink — 1) п’яни ця; особа, 
схильна до (надмірного) вжи вання алкого-
лю (спиртного); 2) схиль ний до (надмірно-
го) вживання алкого лю (спиртного), який 
зловживає алко голем (спиртним)

addicted to drug(s) — нарко ман; особа, 
яка постійно вживає наркоти ки; схильний 
до вживання наркотиків, який зловживає 
наркотиками

addiction — шкідлива (згубна) звич ка, 
схильність (до вживання нарко тиків тощо), 
наркоманія, наркотизм, алкоголізм 

addiction generated crime — зло чинність, 
зумовлена призвичаєністю до наркотиків

addiction liability — схильність до нарко-
тиків (спиртного тощо)

addiction to criminality — схильність до 
вчинення злочинів 

addiction to drugs — при звичаєння до 
наркотиків 

addictive — який викликає призвичаєння 
(до наркотиків тощо); схиль ний до призви-
чаєння (до наркотиків тощо) 

addictive behavior — погана поведінка; 
поведінка, що виявляє схильність до спо-
живання (зловживання) наркотиків; вжи-
вання наркотиків

addictive drug — наркотик, до якого 
швидко звикають

addition — додавання; доповнення, збіль-
шення; внесення доповнень (до закону 
тощо); додаток (до документа) 

actualize addition
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addition to patent — додатковий патент; 
додаток до патенту; використання запатен-
тованого винаходу із додаванням до нього 
нового елемента

additional — 1) додатковий протокол;  
2) додатковий

additional applicant — співзаявник
additional arbitrator — додатковий (тре-

тейський) арбітр
additional article — додаткова стаття 

(угоди тощо)
additional bail — додаткове поручництво
additional charge — надбавка (до плати)
additional charges — додаткові обвинува-

чення
additional clause — додатковий параграф 

(в угоді тощо)
additional documentation — додаткова 

документація, видача додаткових докумен-
тів

additional duty — додатковий обов’язок 
additional evidence — додатковий доказ 
additional fee — додаткове мито
additional insurance — додаткове страху-

вання
additional investigation — додаткове 

слідство
additional investigation (of the case) — 

додаткове розслідування 
additional measure — додатковий захід 
additional consideration — додаткове від-

шкодування
additional materials — додаткові матеріа-

ли
additional paid-in capital — додатково 

оплачена частина акціонерного капіталу
additionality — додатковість
additionality of Community assistance — 

додатковість спільнотової допомоги
additions — приписки
address — 1) адреса; звертання, вступ на 

промова, послання; звернена до гла ви вико-
навчої влади вимога законодав чого органу 
про усунення призначеного ним чиновника 
(крім суддів); 2) звер татися, адресувати 

address a complaint — звертатися зі скар-
гою (до когось)

addressed — адресований, звернений
addressee — адресат
adduce — наводити, надавати, приймати 

(до кази тощо); долучати до справи (до кази 
тощо) 

adduce arguments — наводити аргументи 
adduce evidence — наводити (нада вати) 

доказ(и); приймати доказ(и); долучати 
доказ(и) до справи

adduce proof — на водити докази
adduce reasons — наводити причини

adduced — наведений (про доказ тощо), 
прилучений до справи 

adduction — прийняття (доказів); залу-
чення до справи (доказів)

adeem — відкликати; брати назад (пропо-
зицію тощо); заміняти іншим майновим на-
данням

ademption — позбавлення (чо гось); ска-
сування дарування; скасуван ня заповіту

adept — знавець, експерт, адепт
adequacy — адекватність, релевантність, 

відповідність; достатність; вірогідність, до-
стовірність (даних тощо)

adequacy (as criterion for choosing policy 
instruments) — 1) адекватність (як критерій 
вибору інструментів політики); 2) компе-
тентність

adequate — адекватний, відповід ний, на-
лежний, достатній, релевантний, правиль-
ний, який потрібно, розмірний, домірний, 
пропорційний, зіставний 

adequate control — адекватний контроль
adequately — відповідно, адекватно
adhere — приєднуватися 
adhere to — дотримуватися, притримува-

тися, вико нувати
adhere to agreement — дотримуватися 

угоди
adhere to policy of neutrality — дотриму-

ватися політики нейтралітету
adhere to the letter of the law — дотриму-

ватися букви закону 
adhere to the precedent — дотримува-

тися прецеденту
adhere to the protocol — дотримуватися 

протоко лу
adhere to time limits — дотримуватися 

(обумовленого) терміну 
adherence — дотримання, додержання 

(норм, принципів тощо); приєднання
adherence to a convention — приєднання 

до конвенції
adherence to consti tutional govern-

ment — відданість консти туційному прав-
лінню

adherence to the law — додержання за-
конності

adherent — послідовник, при хильник 
adhesion — згода, погодження; приєднан-

ня (до міжнародної угоди, союзу тощо) 
adhesion contract — угода на ос нові ти-

пових умов; угода про приєднання 
adhibit — прикладати (печатку), скріп-

лювати (печаткою) 
adhibit seal — скріплювати печаткою
adiratus — сума відшкоду вання вкраде-

ного; втрачений
adjacent — прилеглий, суміжний 

addition adjacent
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adjacent country — сусідня (прилегла) 
країна

adjacent jurisdiction — суміжна (терито-
ріальна) юрисдикція

adjacent land — прилегла неру хомість
adjacent landowner — власник прилег лої 

нерухомості (або земельної ділян ки)
adjacent property — прилегла власність
adjacent territory — прилегла територія
adjectival — процесуальний
adjectival law — процесуальне право 
adjective — несамостійний; про цесу аль ний
adjective law — процесуальне пра во
adjective legislation — процесуальне 

законо давство
adjective patent law — патентно-проце-

суальне право
adjective remedies — додаткові засоби 

відшкодування
adjoin — межувати, прилягати, при-

микати; долучати, додавати (документ тощо)
adjoining І — сусідній, який межує (при-

лягає), прилеглий 
adjoining ІІ — власник прилеглої нерухо-

мості (земельної ділянки)
adjoining land — прилег ла нерухомість
adjoining state — сусідня держава
adjourn — відкладати (на пізніший тер-

мін), відстрочувати; закривати (засі дання), 
оголошувати перерву (в за сіданні тощо); 
розпускати 

adjourn a meeting — відкладати (перено-
сити, переривати) засідання

adjourn a session (sitting) — відкла дати 
(переносити, переривати) засідан ня

adjourn a trial — відстрочувати судовий 
про цес

adjourn for recess — розпускатися на 
кані кули (про парламент)

adjourn sine die — відкла дати без призна-
чення нової дати слу хання; відкладати на не-
визначений термін

adjourn the court — відкладати засідан ня 
суду

adjourn the hearing of a case — відкла-
дати слухання справи

adjournal — відкладання, відстро чення; 
розпуск

adjourned term — продов ження перерва-
ного судового засідання (судової сесії)

adjournment — відкладання, відстрочен-
ня; перерва між засіданнями; розпуск

adjournment day — день, на який пере-
несе но розгляд справи

adjournment in eyre — перерва в засідан-
нях виїзного суду

adjournment of pro ceedings — відкладан-
ня справи; зупинення провадження

adjournment sine die — відкладання без 
призначення нової дати слухання; відстро-
чення (слухання справи) на невизначений 
строк

adjournment subject to call — відкладан-
ня без призначення нової дати слухання, від-
строчення на невизначе ний строк

adjournment without day — відкладання 
без призначення нової дати слухання; від-
строчення на невизначений строк

adjudge — вирішувати, визнавати (у су-
довому поряд ку), розглядати, судити (в суді); 
встановлювати, виносити вирок (у судовому 
порядку), виносити судове рішення; відсуджу-
ва ти; засуджувати (у судовому порядку); ого-
лошувати (у судовому порядку); присуджу-
вати (у т. ч. майно особі в судовому порядку) 

adjudge a case — слухати
adjudgeable — який дає підставу для ви-

несення судового рішення; який підлягає су-
довому (ви)рішенню 

adjudged — визнаний за судом, за-
суджений 

adjudged bankrupt — особа, яку оголоше-
но банкрутом рішенням суду

adjudged criminal — особа, визнана зло-
чинцем за судом

adjudged delinquency — акт поведінки, 
визнаний делінквентним за судом

adjudged delinquent — особа, визнана де-
лінквентною за судом

adjudgement — оголошення (у судовому 
порядку); роз гляд спору, вирішення справи; 
судове рішення, судовий вирок, встановлен-
ня в судовому порядку, визнання у судово му 
порядку, винесення вироку, засуд ження (су-
дом)

djudicated — справа у судовому засіданні
djudicated guilty — визнавати винним 

(когось)
djudicated insane — визнавати неосуд-

ним
djudicated not guilty — виз навати невин-

ним
djudicated sane — визнавати осудним
djudicated to be guilty — визнавати вин-

ним
djudicated to die — засуджувати до смер-

ті (смертної кари), засуджувати до страти
djudicated to jail — засуджувати до тю-

ремного ув’язнення
adjudication — судова постанова
adjunct — приєднання (належності до го-

ловної речі)
adjunct account — доповнюючий раху-

нок
adjuration — клятва, приведен ня до при-

сяги, присягання, складання присяги; попе-

adjacent adjuration
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редження про наслідки не правдивого свід-
чення

adjure — приводити до присяги; складати 
присягу, присягати; поперед жати про необ-
хідність дотримання присяги

adjust — врегульовувати, залагоджу вати, 
погоджувати, узгоджувати; адап туватися; 
приводити у відповідність, коригувати; вста-
новлювати суму, що сплачується за страхо-
вим полісом 

adjunct а claim — встановлювати розмір 
претензії

adjunct a litigation — залагоджувати спір 
adjunct а patent litigation — залагоджу-

вати патент ний спір
adjunct an account — виправляти раху-

нок
adjunct the average — укладати диспашу
adjust price — коректувати ціну
adjustable — регульований, змінний; від-

критий (про поліс) 
adjustable policy — відкритий поліс
adjustable-rate mortgage — застава із 

регульованою (змінною) процентною став-
кою

adjustable pegs — підтримка валютних 
курсів

adjusted — залагоджений; скоригований 
adjusted gross income — валовий при-

буток за вирахуванням дозволених за коном 
відрахувань

adjusted trial balance — скоригований/ 
пробний баланс

adjuster — оцінювач, таксатор; диспашер
adjusting agency — аген тство, що пред-

ставляє боржника при врегулюванні його 
стосунків з креди торами; агентство із зби-
рання платежів від імені інших осіб

adjusting entries — регулюючі записи
adjusting event (after the balance sheet 

date) — коригувальна подія (після звітної 
дати)

adjustment — вирішення, вре гулювання, 
залагоджування, розв’язан ня (спору), узго-
дження; мирова угода, встановлення суми 
(що етапується за страховим полісом); кори-
гування, адаптування, приведення у відпо-
відність 

adjustment clause — пункт страхового 
полісу щодо пропорційного розподілу суми 
страхування

adjustment between demand and 
supply — встановлення рівноваги між попи-
том і пропозицією

adjustment costs — вартість/витрати 
пристосування

adjustment factor — коефіцієнт коригу-
вання

adjustment lag — лаг адаптації
adjustment of account — виправлення ра-

хунку
adjustme of claims — врегулювання пре-

тензій
adjustme of difference — залагодження 

суперечок
adjustment of prices — вирівнювання цін
admeasure — розподіляти, відмірювати; 

визначати (покарання); призначати частку 
(пай) 

admeasure a land plot — виділяти земель-
ну ділянку

admeasure the penalty — визначати міру 
покарання

admeasurement — роз поділ, відмірюван-
ня, виділення; визна чення (міри покарання); 
призначення паю (частки); пропорційний 
розподіл спільного майна (спадщини) 

admeasurement of dower — визначення 
вдовиної частки у спадщині

admeasurement of homestead — визна-
чення майна, що звільнене за законом від 
стяг нення за боргами

admeasurement of land plots — виді лення 
земельних ділянок

admeasurement of pasture — судовий на-
каз про належний розподіл прав на спільний 
вигін

admeasurement of the penalty — визна-
чення міри покарання

admin — 1) канцелярська робота; 2) управ-
лінські (канцелярські) працівники

adminicle — побічний (додат ковий, дру-
горядний) доказ

adminicular — допоміж ний, який допов-
нює, який має підпоряд коване значення, до-
датковий (доказ тощо); підтверджувальний, 
який під тверджує 

adminicular evidence — додатковий до-
каз, додаткові докази

adminiculate — наводити додаткові до-
кази

administer — керувати, управ ляти; вести 
справу, розглядати (скаргу тощо); застосову-
вати (норми права, закони, застереження, 
прецедент тощо) 

administer a bankrupt’s estate — управ-
ляти конкурсною масою

administer a complaint — розглядати 
скаргу

administer a statute — засто совувати закон
administer an oath — приймати присягу; 

приводити до присяги
administer drug(s) — давати (застосову-

вати, вводи ти) наркотик(и)
administer justice — відправляти право-

суддя 

adjure administer
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administer lane (law) — відправляти 
(здійснювати) правосуддя; застосовува ти 
норми (норму) права

administered — адміністративні
administered price — регульована ціна 
administered rate — регульована/контро-

льована ставка (відсоткова)
administered trade — регульована/кон-

трольована торгівля
administrating accounting — оператив-

ний облік, пов’язаний з потребами управлін-
ня

administration — 1) управління; адміні-
стрування; 2) адміністрація

administration for personnel — управлін-
ня кадрів

administration of assets — управління ак-
тивами

administration of guarantees — надання 
гарантій

administration of oath — приведення до 
присяги 

administration of (the) law/justice — від-
правлення правосуддя

administration of the municipality — адмі-
ністрація муніципалітету

administrative — адміністра тивний округ; 
виконавчий, розпоряд чий, адміністративний, 
адміністратив но-господарський 

administrative act — адміністратив ний 
акт

administrative action — адміністратив-
ний акт; адміністративний вплив; адмі-
ністратив на акція (дія)

administrative advisory court session — 
розпорядче засідання суду

administrative agencies brief — узагаль-
нення правозастосовчої практики, призначе-
не для адміністратив них органів (у формі до-
кумента)

administrative agency — адміністратив-
ний орган

administrative agency licence — дозвіл, 
вида ний адміністративним органом 

administrative agency relief — засіб за-
хисту, що шу кається в адміністративному 
органі

administrative agency sanction — стяг-
нення, накладене адміністративним орга-
ном 

administrative-agent — представник ад-
міністративної влади

administrative aid — адміністративна до-
помога

administrative and managerial — адмі-
ністративно-управлі нський

administrative appeal — апеляція на рі-
шення адміністративного органу до адмі ніст-

ративного органу вищої інстанції (або до 
суду)

administrative assistant — помічник 
началь ника з адміністративної частини  
(у підрозділах національної гвардії то що) 

administrative authority — адміністрація, 
адміні стративний орган; адмі ністратив на 
влада, повноваження, адміністративні (або 
розпорядчі) повноваження 

administrative board — адміністративна 
рада 

administrative body — ад міністративний 
орган

administrative boss — бос, начальник по 
службі (по роботі)

administrative capacity — адміністратив-
на посада, адмі ністративна функція

administrative case study — вив чення об-
ставин адміністративного пра вопорушення 
за матеріалами справи

administrative casework — робота з ви-
вчення матеріалів адміністративних справ

administrative clemency — помилування 
в адміністративному порядку

administrative code — адміністративний 
ко декс

administrative commission — адміністра-
тивна комісія

administrative justice official — чиновник 
органу адміністративної юстиції 

administrative law — адмі ністративне 
право; адміністративно-правовий

administrative lawyer — фахівець з адмі-
ністративного права

administrative-legal system — адміністра-
тивно-правова система

administrative-punitive — адміністра тив-
но-каральний

administrative litigation — адміністратив-
ний судовий процес

administrative matters — галузь адмі-
ністра тив ного правозастосування

administrative officer — співробітник ад-
міністративного органу

administrative official — адміністратор, 
чиновник ад міністративної влади 

administrative order — адмі ністративний 
наказ, наказ адміні стративного органу

administrative ordinance — по станова ад-
міністративного органу 

administrative police — патрульна полі-
ція

administrative power — адмі ністративна 
влада, адміністративне по вноваження

administrative practice — адміністратив-
на практика

administrative procedure — адміністра-
тивна процедура, адміністративне прова-

administer administrative
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джен ня, адміністративний процес; адмініст-
ративний порядок

administrative procedures — поря док 
управління справами

administrative ргосее-ding(s) — адміні-
стративне провадження

administrative punitive censorship — 
адміністратив но-каральна цензура

administrative referral — пере дача на роз-
гляд до адміністративного органу

administrative reform — адміністративна 
ре форма

administrative regulation — постанова 
адміні стративного органу, адміністративне 
правило; норма адміністративного пра ва

administrative remedy — адміністратив-
ний засіб правового захисту

administrative report — звіт адмі ністра-
тив ного органу

administrative responsibility — адміні-
стративна відповідальність

administrative review — перегляд рішен-
ня адміністратив ного органу (вищим адмі-
ністратив ним органом або судом)

administrative rule — адмі ністративне 
правило; адміністративно-правова норма

administrative sanction — адміністра-
тивна санкція

administrative secrecy — право адміні стра-
тивної влади на секретність своєї діяльності

administrative servant — службовець 
адмі ністративної установи

administrative service — служ ба в адміні-
стративній установі

administrative staff — адміністративний 
персонал

administrative trial — ад міністративне 
провадження

administrative tribunal — адміністратив-
ний трибунал (суд)

administrative unit — адміністративна 
одиниця 

administrative use — служ бове викорис-
тання

administrative budgetin — складання ко-
шторису адміністративних витрат

administrative charge — адміністратив-
ний збір

administrative check — адміністративна 
перевірка 

administrative-command economy — 
адмі ністративно-командна економіка

administrative decentralization — адміні-
стративна децентралізація

administrative discretion — адміністра-
тивна свобода дій

administrative ethics — адміністративна 
етика

administrative expenses — адміністра-
тивні витрати

administrative feasibility (as a criterion 
for evaluating policy options) — адміністра-
тивна здійсненність (як критерій оцінки ва-
ріантів політики)

administrative lag — адміністративний  
лаг

administrative operability (as criterion 
for choosing policy instruments) — придат-
ність для адміністрування (як критерій ви-
бору інструментів політики)

administrative responsiveness — адміні-
стративна чутливість

administrative value — практична цін-
ність документа

administratively — в адмі ністративному 
порядку

administratively liable — який підлягає 
адміні стративній відповідальності, адмі-
ністра тивно відповідальний

administrator — адмі ністратор, адміні-
стративна посадова особа, керуючий справа-
ми, піклу вальник; адміністратор спадщини, 
вико навець заповіту, попечитель над спадко-
вим майном 

administrator’s deed — адміністративний 
акт

admiralty — адміральський чин; суд з 
морських питань, суд у морських справах, 
судова практика з морських питань (справ) 

admiralty A. Court — адмі ралтейський 
(морський) суд (у Велико британії) 

admiralty jurisdiction — юрисдикція з 
морських справ

admiralty law — морське (військово-
морсь ке) право

admiralty lien — право утримання суд на
admiralty proceeding(s) — судочинство у 

морських справах
admiralty rules — правила су дочинства з 

морських справ 
admissibility — допустимість, прийнят-

ність, припустимість (доказів тощо) 
admissibly — прийнятно
admission — визнання, допуск (до чогось 

або кудись), передача на пору ки, часткове 
визнання вини 

admission against interest — визнання 
факту на шкоду влас ним інтересам

admission by a person in privity with a 
party in litigation — визнання факту особою, 
яка має спільний інтерес із стороною в про-
цесі

admission by bail — пере дача на поруки, 
звільнення під поручництво

admission by conduct — конклюдентне 
визнання факту (стороною в суді)

administrative administrative
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admission fee — вступний внесок
admission of alien — дозвіл іноземцеві на 

в’їзд у країну
admission of goods free of duty — дозвіл 

безмитного ввезення товарів
admission ticket — вхідний квиток
admit — припускати, гадати, визна вати 

(факт тощо); дозволяти, прий мати (доказ 
тощо), надавати право на посаду (або приві-
лей) 

admit a claim — виз навати позов (вимогу, 
претензію)

admit а conviction — зізнаватися у попе-
редній судимості

admit a fact — визнавати факт
admit affiliate — приймати у члени
admit against interest — визнавати факт 

на шкоду влас ним інтересам
admit as true — визнавати пра вильність 

(істинність)
admit by conduct — конклюдентно ви-

знавати факт власною поведінкою
admit by demurrer — визнавати факт за-

перечення з приводу належності аргументів 
супротивної сторони до справи

admit evidence — допускати (прий мати) 
доказ

admit fault — визнавати вину (прови ну, 
помилку)

admit free — приймати (у члени) без 
вступного внеску

admit goods free of duty — пропускати 
товар без сплати мита

admit guilt — визнавати (свою) вину
admit in evidence — дозволяти (допуска-

ти) як доказ; ~ liability визнавати (свою) 
відпо відальність

admit offence — зізнава тися у вчиненні 
злочину

admit one’s guilt — визнавати себе вин-
ним

admit one’s mistake — визнавати свою 
помилку

admit to — дозволяти в’їзд (до країни 
тощо); приймати до розгляду (версію)

admit to a case — приймати до розгляду 
версію у справі

admit to а country — дозволяти в’їзд до 
країни

admit to bail — передавати на поруки, ви-
зволяти під поручництво

admit to bribing — зізна ватися у даванні 
хабара

admit to citizenship — надавати грома-
дянство, приймати у громадянство

admit to everything — зізна ватися у 
всьому

admit to membership — приймати у члени

admit to membership free — приймати у 
члени без вступного внеску

admit to probate — визнавати істин ність і 
юридичну силу заповіту 

admit to the bar — приймати до адвока-
тури

admit to the practice of law — дозволяти 
адвокатську (юридичну) практику

admittance — доступ; вхід; дозвіл (на вве-
зення, вхід); введення у воло діння

admittance card — перепустка 
admitted — визнаний, загаль новизнаний; 

допущений, прийнятий (су дом тощо)
admitted confession — прийняте (судом) 

зізнання 
admitted crime — злочин, вчи нення якого 

визнано підсудним (обви нуваченим)
admitted delinquency — визнаний осо-

бою акт своєї делінквентної (правопоруш-
ної) поведінки

admitted evidence — прий нятий судом 
доказ

admitted law — загальнови знана норма 
права

admitted offence — злочин, в якому зізна-
вся злочинець

admitted set-off — залік вимог, визнаний 
позивачем

admittedly — за загальним виз нанням, за 
загальною згодою, здогадно, імовірно, як 
стверджується (у заяві тощо) 

admittedly committed — визнаний вчи-
неним (здійсненим, скоєним)

admittedly untrue statement — заява, ви-
знана неправдивою

admonish — застерігати, попе реджати, 
повідомляти заздалегідь, на гадувати, вино-
сити догану, робити зауваження (попере-
дження); виносити ви рок, виносити судове 
рішення 

admonition — вказівка; заува ження (вид 
догани), дисциплінарне зау важення, дога-
на, застереження, поперед ження, пересто-
рога

admortization — відчуження нерухомості 
(у т. ч. на ко ристь корпорації); перетворення 
спад кового володіння нерухомістю на право 
“мертвої руки”; погашення (боргу), аморти-
зація

admortizе — відчужувати неру хомість  
(у т. ч. на користь корпорації); перетворюва-
ти спадкове володіння не рухомістю на право 
“мертвої руки”; по гашення (боргу); аморти-
зувати 

admortization СТА — адміністратор спад-
щини з долученим заповітом (в якому не за-
значено запові дача або зазначено неналеж-
ного виконувача заповіту)

admission adolescent
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adolescent — 1) підліток; 2) підлітковий
adolescenсе — підлітковий вік
adopt І — ухвалювати (документ)
adopt ІІ — переймати; наслідувати (до-

свід, практику)
adopt best practice — переймати взірце-

вий досвід
adopt common positions — ухвалювати 

спільні позиції
adopted agenda — затверджений порядок 

денний
adoption — прийняття; затвердження 
adoption of annual accounts — затвер-

дження річного фінансового звіту
adoption of statute — прийняття закону 
adopt joint actions — ухвалювати спільні 

дії
adoption phase — фаза ухвалення рішень
adpromissor — гарант, пору читель
adrogation — удочеріння, усиновлення
adult — дорослий, повнолітній 
adult charge — обвинувачення повноліт-

нього (у злочині)
adult child — дитина, яка досягла повно-

ліття
adult correctional institution — виправна 

установа для повнолітніх зло чинців
adult court — кримінальний суд у спра-

вах повнолітніх
adult crime — злочин, вчи нений дорос-

лим (повнолітнім); зло чинність повноліт-
ніх 

adult criminal — по внолітній злочинець
adult criminal pro section — кримінальне 

переслідування повнолітньої особи
adult criminality — зло чинність повноліт-

ніх (дорослих)
adult first offender — особа, яка вчинила 

перший злочин, досягнувши повноліття
adult institution — психіатрична лікарня 

для повнолітніх хворих (закритого типу); 
в’язниця для повнолітніх злочинців

adult malefactor — повнолітній правопо-
руш  ник

adult offender — повнолітній злочинець 
adult owner — повнолітній власник
adult prison — в’язниця для дорослих 

(повнолітніх) в’язнів
adult training — (професійна) освіта до-

рослих
adulterate — 1) перелюбствува ти, вчиня-

ти адюльтер; бути винним у перелюбстві; 
фальсифікувати, підроб ляти (продукти);  
2) винний у перелюбстві; незаконнонаро-
джений, позашлюбний (про дитину) 

adulterated — фальсифікова ний, сфаль-
сифікований, підроблений, зіпсований на-
вмисно (про харчові про дукти, ліки тощо) 

adulterated liquor — фальсифіковані 
спиртні напої 

adulterated product — фальси фікат
adulterated spirits — фальсифіковані 

спиртні напої
adulteration — фальсифікація (товарів); 

підробка, фальсифікат
adulterated of goods — фальсифікація 

товарів 
adulterer — учасник адюльтеру (пере-

любства)
adulteress — учасниця адюль теру (пере-

любства)
adulterine — пов’язаний із пе релюбством 

(адюльтером), перелюбний, адюльтерний, 
винний у перелюбстві, який є перелюбством; 
підроблений, (с)фальсифікований; поза-
шлюбний (про дитину) 

adulterine bastard — позашлюбна дити на 
заміжньої жінки

adulterine guild — асоціація, що узурпує 
права корпорації 

adulterize — порушувати под ружню вір-
ність, перелюбствувати, вчи няти адюльтер

adulternate — винний у под ружній не-
вірності, винний у пере любстві; незаконно-
народжений, позаш любний (про дитину) 

adulterous — винний у пере любстві, пе-
релюбний, адюльтерний, який становить пе-
релюбство

adulterous bastard — позашлюбна дити-
на заміжньої жінки; ~ intercourse перелюб-
ство, адюльтер 

adultery — порушення подружньої вір-
ності, перелюбство, адюльтер 

adultery intercourse — перелюбство, адю-
льтер, позашлюбні статеві зносини

adulthood — зрілість; повноліття
aduration — складання присяги
ad valorem — відповідно до вартості
аd valorem tariff — вартісний тариф
advance — 1) прогрес; покращання;  

2) зростання, підвищення (цін); 3) авансові 
платежі, аванс, авансувати

advance account — рахунок позик
advance advertising — попередня реклама
advance fee — авансова комісія
advance free of interest — безвідсоткова 

позика
advance funds — авансовані кошти
advance іn the cost of living — підвищен-

ня вартості життя
advance іn office — підвищення (просу-

вання) по службі
advance of capital — витрати (затрати) 

капіталу
advance of living standard — підвищення 

життєвого рівня

adolescent advance
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advance of wages — підвищення заробіт-
ної плати

advance payment — авансовий/достроко-
вий платіж

advance report account — авансовий 
звіт

advance-decline theory — теорія підви-
щення і знижок

advanced — 1) передовий; 2) близький до 
завершення

advanced country — передова країна
advanced economy — розвинена еконо-

міка
advanced equipment — передове облад-

нання
advanced planning office — відділ пер-

спективного планування
advanced technology — передова техно-

логія; авансовий
advanced repayment — дострокове пога-

шення (кредиту); збільшений
advanced price — підвищена ціна 
advanced (vocational) training — підви-

щення кваліфікації
advancement — прогрес; успіх; просуван-

ня на посаді
advantage — 1) перевага; 2) вигода; ко-

ристь
advantageous — вигідний, корисний, 

сприятливий 
advent — прихід, прибуття 
advent of the opposition to power — при-

хід опо зиції до влади
advent to power — прихід до влади
adventitious — побічний, до датковий; ви-

падковий, неочікуваний 
adventitious criminal — випадковий зло-

чинець
adventitious inheritance — (неочікувана) 

спадщина; авантюра; при года; ризик
adventurer — авантюрист
adventurress — авантюристка
adventurism — авантюризм, авантюр-

ність 
adventurism in foreign policy — аван-

тюризм у зовнішній політиці 
adventurous — небезпечний, ризиковий, 

авантюрний
adventure — ризикована комерційна 

спра ва, підприємство
adversarial — змагальний (про судовий 

процес); ~ procedures змагальний характер 
процесу

adversarial system — змагальна система 
(права)

adversary — 1) суперник, супро тивник, 
протилежна (супротивна) сто рона (у т. ч.  
у судовому процесі), про цесуальний супер-

ник; 2) супротивний; змагальний (про судо-
вий процес) 

adversary criminal trial — кримінальне 
судочинство позовного типу

adversary evidence — доказ, на ведений 
супротивною стороною; контрдоказ

adversary justice — позовне судочин-
ство

adversary of record — процесуальний су-
перник за протоколом

adversary party — супротивна сто рона  
(у судовому процесі)

adversary pro ceding — змагальний (судо-
вий) про цес; судочинство зі спору між 
сторона ми

adversary trial — змагальний (судовий) 
процес

adversary advertising — антиреклама
adverse — протилежний; несприят ливий 

(про рішення суду тощо), супро тивний (про 
сторону у процесі) 

adverse claim — вимога третьої сторони 
стосовно майна, на яке накладено арешт 
(спрямо вується стягнення); колідуюча ви-
мога, колідуюче домагання

adverse conduct of an officer — пове дінка 
посадової особи, що суперечить її посадово-
му статусу

adverse decision — рішен ня на користь 
(супротивної сторони тощо) 

adverse decree — рішення суду на ко-
ристь супротивної сторони

adverse effect — не сприятливий резуль-
тат

adverse balance — пасивний баланс
adverse selection — несприятливий від-

бір
adverse opinion — негативна думка
adversely — несприятливо
adversely affected party — сторона, якій 

супротивною сто роною завдано шкоди
adversely done — вчинений супротивною 

стороною
adversely interested — зацікавлений у 

невигідних для сторони наслідках судового 
процесу

adverser — супротивна сто рона (у судо-
вому процесі)

advertence — турботливість, уважність
advertent — свідомий, який ро биться сві-

домо (про зізнання тощо); добровільний
advertent confession — добро вільне (або 

свідоме) зізнання (у вчиненні злочину)
advertise — повідомляти, рекла мувати 
advertise acceptance of specification — 

повідомляти про прийняття опису винаходу
advertised brand — марка, яку рекламу-

ють

advance advertised
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advertisement — рекламне оголошення, 
реклама

advertiser — 1) особа, яка дає оголошен-
ня, рекламодавець; 2) журнал чи газета з 
оголошеннями

advertising — 1) реклама; 2) рекламна 
справа; публікування оголошень

advertising account — клієнт рекламної 
агенції

advertising agency — рекламна агенція
advertising campaign — рекламна кампа-

нія
advertising clinic — семінар з реклами 
advertising cost/expenditure — витрати 

на рекламу
advertising culture — культура реклами
advertising manager — менеджер з ре-

клами 
advertising media — носії/засоби рекла-

ми
advertising slogan — слоган, рекламна 

формула
advise — радити, рекомендувати, кон-

сультувати, наставляти; сповіщати, доводи-
ти до відома; авізувати 

advise а client — консультувати клієнта 
(про ад воката, юриста взагалі)

advise a suspect of his (her) constitutional 
right — по відомляти підозрюваному про 
його кон ституційне право

advise a suspect of his (her) constitution-
al right not to answer any questions and to 
have an attorney present during such ques-
tioning — повідомляти підозрюваному (осо-
бі, яку заарештовують) про його кон сти-
туційне право не відповідати на будь-які пи-
тання і мати під час допиту адвоката

advise on legal problems — надавати кон-
сультації з правових (юридичних) питань 

advise the police (about smth.) — повідом-
ляти поліцію (про щось)

advice book — підшивка авізо
advice note — повідомлення
advice of collection — інкасове повідом-

лення
аdvised — інформований, поінфор мо-

ваний (про особу); навмисний, об ду ма ний; 
який розглядав (розглянув) справу (про 
суд); авізований

advisable — бажаний, рекомендований, 
доцільний

advisement — обговорення, розгляд; на-
рада суду перед винесенням вироку (рі-
шення) 

advisement of rights — обгово рення пи-
тання про права (учасників процесу)

advisement of suspect — обговорення пи-
тання про підозрюваного у справі (у поліції)

adviser — радник
advisory — дорадчий, консульта тивний, 

експертний 
advisory action — висно вок експерта;  

~ agency дорадчий орган; ~ board комісія 
експертів; консультатив на рада, консульта-
тивний (дорадчий) орган

advisory commission — консультативна 
комісія, консультативний комітет

advisory committee — консультативний 
комітет, консультативна комісія; A. 
Committee on Administrative and Budgetary 
Questions (of the UN) Консультатив ний ко-
мітет з адміністративних і бюд жетних пи-
тань (ООН), A. Committee on Rules of Civil 
Procedure Консуль тативна комісія з опрацю-
вання правил цивільного процесу (у США); 
А. Committee on the Peaceful Uses of Atomic 
Energy (of the UN) Консульта тивний комі-
тет з мирного використан ня ядерної енергії 
(ООН)

advisory council — кон сультативна рада
advisory functions — консуль тативні 

функції
advisory jurisdiction — консуль тативна 

(дорадча) юрисдикція
advisory mem ber — член з консультатив-

ними функція ми
advisory opinion — дорадча думка; 

консуль тативний висновок
advisory opinion of the court — консуль-

тативний висновок суду
advisory poll — дорадчий голос
advisory post — посада консультанта
advisory powers — консультативні пов-

новаження
advisory verdict — консультатив ний вер-

дикт присяжних (що не підля гає обов’язко-
вому розгляду судом)

advisory vote — дорадчий голос
advisory board/committee — комісія екс-

пертів
advisory bodies — дорадчі органи
advisory committee on vocational trai-

ning — Дорадчий комітет з професійного на-
вчання

advisory fee — комісія з консультації
advisory service — консультаційні послуги
advocacy — протекція; захист; адвокат-

ська діяль ність, діяльність адвоката, адво-
катська практика; адвокатура

advocacy administration — протекційне 
адміністрування

advocacy advertising — роз’яснювально-
пропагандистська реклама

advocate — 1) адвокат, захисник; 2) при-
хильник, активіст, людина, яка гаряче від-
стоює якусь позицію

advertisement advocate
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advocate-general — генеральний адвокат
advocateship — адвокатура, виконання 

функцій адвоката; захист ад вокатом; адво-
катські послуги; гарант правового титулу

aegis — егіда
aequitas bursalis — рівність гаманців 

(принцип права) 
aerial hijacking — по вітряне піратство
afeer — підтверджувати; визначати роз-

мір (суму); ~ a fine визначати розмір (суму) 
штрафу

afeerer — особа, яка визначає розміри на-
лежного до накладання гро шового штрафу 

afeerment — підтвердження; визначення 
розміру (суми); позитивно виражений; 
стверджу вальний

affair — 1) справа, діло, заняття; 2) під-
приємство

affect — 1) афект; 2) впливати, зачіпати, 
завдавати шкоди, шкодити; робити вигляд 

affect a right — зачіпати право
affect adversely — негативно вплива ти; 

налаштовувати вороже
affect guilt — впли вати на вирішення 

питання про вину; ~ interests зачіпати ін-
тереси

affect public interests — зачіпати суспіль-
ні інтереси

affect public interests adversely — зашко-
д жувати суспільним інтересам

affect punish ment — впливати на визна-
чення покаран ня

affect the court — впливати на суд
affect the lives of ordinary citizens — 

впливати на життя простих громадян
affect the rights of third parties — зачіпа-

ти права третьої сторони
affection — застава
affiance — заручення, заручини, обіцян-

ка, дана на заручинах (під час заручення); 
заручатися 

affianced — заручений
affiant — свідок, який дає свідчення під 

присягою; свідок, який підтверджує своє 
письмове свідчення під присягою; особа, яка 
(по)дає афідавіт; особа, яка дає обіцянку під 
час заручин

affidavit — письмове показання під при-
сягою, подання в суд про видачу ордеру на 
арешт, обшук

affiliate — 1) колега; особа, причет на до 
вчинення злочину; особа, пов’я зана зі злочин-
ним світом; філія; 2) при єднуватися; прийма-
ти у члени; встанов лювати авторство; вста-
новлювати бать ківство; удочеряти, усиновля-
ти; входи ти до складу (підприємства тощо)

affiliated — що є філією; що пов’язана з 
іншою компанією або належить їй

affiliated branch — філіал
affiliated company — дочірня компанія 
affiliated entity — афілійована структура 
affiliated members — філіали
affiliation — приєднання, перехід під 

контроль іншої компанії
affiliation fee — внесок при вступі до ор-

ганізації 
affirm — підтвердити
affirmative — позитивний, пози тивно ви-

ражений, афірмативний; ствер дний, ствер-
джувальний; затверджувальний; дозвільний; 
установчий; який несе тягар доведення 

affirmative action — дія (на відміну від 
бездії або упущення); за твердження, під-
твердження; зворотна дискримінація

affirmative authorization — пози тивно 
виражена правомочність

affirmative condition — позитивна умова, 
умова про здійснення дії

affirmative covenant — гарантія здій-
снення дії; гарантія наявності фак ту

affirmative defence — заява про фак ти, що 
спростовують позов (або обви нува чен ня)

affirmative duty — обов’язок діяти
affirmative easement — дозвільний серві-

тут
affirmative evidence — доказ на підтвер-

дження (чо гось)
affirmative grant — позитивно виражене 

на дання права
affirmative plea — заява про факти, що 

спростовують позов
affirmative pregnant — твер дження, здат-

не викликати заперечення
affirmative proceeding(s) — установче 

провадження; провадження у справі про 
встанов лення факту; провадження у справі 
про судове визнання 

affirmative proof — доказ(и) існу вання 
факту

affirmative proof of loss — докази зав-
дання шкоди, засновані на встановленні 
факту

affirmative prosecution — обвинувачення 
ствердженням про існування факту

affirmative rebuttal evidence — доказ, що 
спросто вує твердження

affirmative relief — задоволення зустріч-
ної вимоги відповідача

affirmative representation — заява про іс-
нування факту

affirmative statute — афірмативний закон; 
закон, що приписує (вимагає) здійснен ня дії

affirmative vote — голос “за”, голосуван-
ня “за”

affirmative warranty — гарантія у ствер-
джу вальній формі

advocate-general affirmative
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affirmatively — позитивно; стверджу-
вально; ~ authorized дозво лений, позитивно 
управоможений

ffirmatively authorized by law — дозволе-
ний (управомо жений) на підставі прямої ви-
моги закону

affirmed — затверджений, підтвер дже-
ний, засвідчений; ~ without opi nion затвер-
джений (затверджено) без особливої думки 
у справі

affix — прикріпляти; додавати, при-
єднувати, надійно охороняти (затриманого); 
поєднувати (з нерухомістю); приписувати 
(вину); скріплювати (пе чаткою, підписом), 
ставити (підпис, печатку)

affix signature — підписувати, ставити 
підпис

afford — давати, надавати; наводити (до-
кази тощо); дозволяти собі 

afford а lawyer — дозволяти собі найняти 
адвока та 

afford a remedy — надавати засіб судово-
го захисту (про закон тощо) 

afford a right — надавати право
afford an effective pro tection — надавати 

ефективний захист
afford privilege — надавати привілей
afford proof — наводити (надавати) 

доказ(и)
afford pro tection — надавати захист (за-

коном тощо) 
afford satisfaction — давати задово лення
afford shelter — надавати притулок
aforecited — наведений
aforenamed — згаданий
aforesaid — вказаний
afforest — надавати правового ста тусу 

лісу (землі, що використовувала ся під сіль-
ське господарство чи житло)

affranchise — відпускати на волю; звіль-
няти (від повинності)

affray — бійка (між двома особами в гро-
мадському місці); групова бійка в громад-
ському місці

affrayеr — учасник бійки в громадському 
місці

affreight — фрахтувати
affreightеr — фрахті вник
affreightеrment — фрахтування 
affront — (публічна) образа; обра жати 

(публічно); ~ to pride образа гідності
affronter — кривдник, кривдниця
aforethought — навмисність, умисність; 

заздалегідь обдуманий, навмисний; ~ in-
fringement навмисне порушення (прав 
тощо)

aforethought killing — вбивство із зазда-
легідь обдуманим наміром

aforethought killer — особа, яка вчинила 
вбивство із заздалегідь обдуманим наміром

African Charter on Human and Peoples’ 
Rights — Африканська хартія прав людини і 
прав народів

after — після, потім
after date — після на стання зазначеної 

дати
after demand — на вимогу
after independence — після завою вання 

(здобуття) незалежності 
after tax — після сплати податку
after the minimum term — після відбуття 

мінімального строку (ув’язнення)
after trial — після розгляду справи в суді
after-acquired — придба ний згодом (піс-

ля настання певної дати)
after-acquired property — майно, при-

дбане заставодавцем після застави рухо-
мості

afterbirth — народження після укладання 
заповіту (одним із батьків); народження піс-
ля смерті батька

after-born child — дитина, яка на роди-
лася після смерті батька; дитина заповідача, 
яка народилася після укла дання заповіту

aftercare, after-care — нагляд за звіль-
неним(и) з місця ув’язнення; вихов на робота 
з тими, хто відбув покарання

after-discovered — який відкривається 
(відкрито) після розгляду справи судом 

after-discovered evidence — доказ, що 
відкривається після розгляду справи су дом 
першої інстанції

aftermath — право на другий укіс
after-only designs — схема “лише після”
afteraction — наслідок 
afterpayment — додаткова плата (плат-

ня), доплата
after-recess court session — засідання 

суду після перерви
after-tax proceeds — сума виручки після 

сплати податку
after-the-fact circumstances — обставини 

справи після вчинення злочину
afterwards — згодом, потім, пізніше
againbuy — викуповувати (за ставлене 

майно), звільняти майно від заставного об-
тяження

against — всупереч, проти; під роз писку
against her will — всупереч (проти) її 

волі (елемент складу зґвалтування)
against one’s will — всупереч (проти) 

своїй (своєї) волі
against receipt — під розписку, проти 

кви танції
against the attorney’s advice — всупе реч 

пораді адвоката

affirmatively against
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against the form of the statute — на пору-
шення букви закону (статуту)

against the peace and dignity of the 
state — проти громадського порядку і гід-
ності держави

against the will of a prosecutrix — проти 
волі обвинувальниці

against prep — що стосується або є части-
ною (чогось) 

age — фактичний термін служби, вік
age limit — вікова межа
age of discretion — вік відповідальності
ageіsm — дискримінація людей похилого 

віку при наймі на роботу
agency — 1) фактор, чинник; засіб (вико-

нання); 2) агентство, агенція; орган, бюро; 
представництво; організація-посередник;  
3) доручення

agency loss — організаційні втрати
agency of a broker — 1) посередництво 

маклера; 2) договір доручення, доручення;  
3) засіб, чинник, функція

agenda — порядок денний 
agenda items — пункти порядку денного
agenda-setting — встановлення порядку 

денного
agent — 1) агент; представник; посеред-

ник; повірений; 2) діюча сила; фактор 
age-sex classification — розподіл насе-

лення за статево-віковими групами
аgglomerate — агломерат (сукупність 

частинок, що міцно утримуються між со-
бою)

agglomeration — 1) скупчення, інтегра-
ція; 2) агломерація (населених пунктів)

aggravated offence — злочин, вчинений 
за обставин, що обтяжують відповідаль-
ність

aggravating circumstances — обставини, 
що обтяжують відповідальність

aggravation — погіршення
aggregate — 1) сукупність; 2) зведені по-

казники; 3) зібраний в одне ціле; 4) сумар-
ний

aggregate capital — сукупний капітал
aggregate demand — сукупний попит
aggregate expenditures — загальні (су-

купні) витрати
aggregate social product — сукупний 

(суспільний) продукт
aggregate supply — сукупна пропозиція
aggregation — 1) складання (економічних 

показників); 2) населений пункт
aggregative — сукупний, складений (про 

показники) 
aggression — агресія
agio — ажiо, різниця між курсами ва-

лют

agree — 1) погоджуватися; 2) домовляти-
ся; 3) узгоджуватися, сходитися; 4) збігатися 
(про дані) 

agree accounts — узгоджувати рахунки
agreed termination — звільнення з робо-

ти за взаємною згодою
agreement — угода; договір
agreement among the members — єдність 

думок серед членів
Agreement on Agriculture — Угода 

(СОТ) по сільському господарству
Agreement on the Application of Sanitary 

and Phytosanitary Measures (SPS 
Agreement) — Угода (СОТ) про застосуван-
ня санітарних та фітосанітарних заходів

Agreement on Customs Valuation 
(ACV) — Угода СОТ про митну оцінку

Agreement on Dispute Settlement 
(ADS) — Домовленість про правила і проце-
дури, врегулювання суперечок

Agreement on Government Procurement — 
Угода СОТ про державні закупки

Agreement on Import Licensing 
Procedures (AILP) — Угода СОТ про проце-
дури ліцензування імпорту

Agreement on Preshipment Inspection 
(API) — Угода СОТ про передвантажні ін-
спекції

Agreement on Rules of Origin (ARO) — 
Угода СОТ за правилами походження

Agreement on Safeguards (SG 
Agreement) — Угода (СОТ) про захисні за-
ходи

Agreement on Subsidies and Countervail-
ing Measures (ASCM) — Угода СОТ про 
субсидії та компенсаційні заходи

Agreement on Technical Barriers to Trade 
(ATBT) — Угода СОТ про технічні бар’єри в 
торгівлі

Agreement on Textiles and Clothing 
(ATC) (former MFA — Multi-Fibre 
Arrangement) — Угода СОТ з текстилю та 
одягу 

Agreement on Trade-Related Investment 
Measures (TRIMS Agreement) — Угода 
СОТ про пов’язані з торгівлею інвестиційні 
заходи

agribusiness — агропромисловий комп-
лекс (держави); агробізнес 

AGIS Programme — програма “Егей”
agreed upon procedures — узгоджені про-

цедури
agreed upon procedures engagement — 

завдання з виконання погоджених процедур
agricultural activity — сільськогосподар-

ська діяльність
agricultural inventories — запаси сіль-

ськогосподарської продукції

against agricultural
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aid — 1) допомога; 2) допоміжні засоби, 
допомога 

aid to families of dependent children — 
допомога багатодітним сім’ям

aids incompatible with the common 
market — допомога, не сумісна зі спільним 
ринком

aim — ціль, мета
akin to — близький, споріднений 
alderman — член верхньої палати міської 

ради
algorithm — алгоритм
alien І — іноземець; підданий іншої держа-

ви
alien ІІ — іноземний 
alienation — відчуження, відділення, алі-

енація
alienation of property under execution — 

відчуження майна, що підлягає опису чи 
арешту 

aline/align — ставити в ряд
allege — посилатися (на), стверджувати 

(що, ніби)
allegiance — вірність (державі)
alleviate — послаблювати, пом’якшувати 

(про економічну кризу) 
alliance — альянс, об’єднання, союз
allocate — 1) розподіляти, розміщати;  

2) виділяти; призначати; 3) асигнувати; від-
раховувати 

allocated costs — рознесені витрати
allocation — розподіл, списання, відне-

сення
allocation function — функція розміщення
allocation of cash — грошові асигнування
allocation of charges — розподіл витрат
allocation of costs — розподіл витрат
allocation of duties — розподіл обов’язків
allocation of labour — розподіл робочої 

сили
allocation of profits — розподіл доходів
allocation of resources — розміщення 

(розподіл) ресурсів
allocation of seats — розподіл місць  

(у парламенті, комітеті тощо)
allocation theory — теорія розміщення/

розподілу
allocative efficiency — ефективність роз-

міщення; алокативна ефективність
allocative factor — фактор розподілу
allocative inefficiency — неефективність 

у розміщенні (ресурсів)
allot — виділяти; розподіляти  
allot credits — надавати кредити
allotment — 1) виділення; розподіл;  

2) частка; 3) асигнування (з бюджету)
all-out adj — 1) повний; 2) дуже серйоз-

ний

allow — 1) дозволяти; допускати; 2) ви-
знавати; 3) надавати (знижку)

allowance — 1) утримання (місячне, річне 
тощо), винагорода; 2) надбавка до окладу, до-
даткові виплати, допомога

allowance for depreciation — знижка на 
знос

allowance for doubtful accounts — резерв 
по сумнівних боргах

allowance for sampling risk — резерв на 
покриття ризику вибірки

allowance of credit — 1) надання кредиту;  
2) знижка

allowances — надбавки до заробітної пла-
ти

allowed alternative method — дозволений 
альтернативний підхід

allowed alternative treatment — допусти-
мий альтернативний порядок обліку

allowing combinations — дозвільні комбі-
нації/сполучення

all-round — різнобічний, всебічний
alphabet — алфавіт
alphabetic — алфавітний
alphabetic-subject filing system — алфа-

вітно-предметна система класифікації
alphabetical — алфавітний
alphabetical arrengement — систематиза-

ція в алфавітному порядку
alphabetically — в алфавітному порядку
alphanumeric — буквено-цифровий, алфа -

вітно-цифровий
alphanumeric filing system — алфавітно-

цифрова система класифікації
alter — змінювати(ся), вносити зміни, пе-

реробляти
alterable — змінюваний
alteration — зміна, переробка, деформа-

ція
alternate — 1) додатковий, резервний;  

2) чергувати(ся)
alternation — чергування
alternative — альтернатива, вибір
alternative bid — альтернативна пропо-

зиція
alternative energy sources — альтерна-

тивні джерела енергії
alternative service delivery — альтерна-

тивне забезпечення послугами
alternative work arrangements — альтер-

нативна форма зайнятості
amalgamate — об’єднувати(ся), зливати-

ся) (про підприємства) 
amalgamation — об’єднання, злиття (під-

приємств); амальгамація (банків)
amalgamation of business — злиття під-

приємств
amass — накопичувати, збирати

aid amass
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ambient public goods — навколишні су-
спільні блага

ambiguous — двозначний, неясний
ameliorate — покращувати(ся) (про 

кон’юнктуру); підвищувати
amelioration — покращання (кон’юнк-

тури); підвищення
amend — змінювати, редагувати, вносити 

поправки, правити 
amended version of a document — ви-

правлений варіант документа
amendment — виправлення, поправка, 

зміна
amends — винагорода, компенсація (за 

вчинену шкоду) 
amenities — 1) вигоди, зручності; 2) по-

слуги, що їх надає організація для своїх пра-
цівників

amnesty — амністія
amortisation — амортизація
amortisation period — термін амортизації
amortised cost of a financial asset or 

financial liability — вартість, яка амортизу-
ється, фінансового активу або фінансового 
зобов’язання

amortization — амортизація нематеріаль-
них активів

amortization method — метод нарахуван-
ня амортизації

amount — 1) кількість; сума, підсумок;  
2) обсяг

amount in arrears — сума простроченого 
платежу, заборгованість

amount of balance — сальдо
amount of business — торговий оборот
amount of inventories — величина запасів
amount of shares issued — кількість ви-

пущених акцій
amounts recognised in the balance sheet 

and income statement — суми, визнані в ба-
лансі і звіті про прибутки і збитки

amplification — збільшення, розширення, 
розвиток, розробка

amplify — розширювати, вдаватися в по-
дробиці

an application to... — заява на ім’я...
anagraph — реєстр, офіційний список, 

опис
analytical — аналітичний
analytical abilities — аналітичні здібності
analytical accounting — аналітичний об-

лік
analytical evidence — аналітичні свід-

чення
analytical forecast — аналітичний про-

гноз
Analitical Index — Аналітичний покаж-

чик по всім правовим документам СОТ

analitical inventory — аналітичний опис, 
реєстр

analytical procedures — аналітичні про-
цедури

analytical survey — аналітичне опитування
analogue І — аналогічний, подібний, ана-

логовий
analogue ІІ — аналог
analogue country — “сурогатна” країна
analysis — аналіз
analysis for adequacy (as approach to 

policy implementation) — аналіз на адекват-
ність (як підхід до впровадження політики)

analysis for dependency (as approach to 
policy implementation) — аналіз на залеж-
ність (як підхід до впровадження політики)

analysis of variance, ANOVA — диспер-
сійний аналіз

analyst — дослідник; економіст-аналітик
analytical integrity — аналітична чесність
analyze (analise) — аналізувати, дослі-

джувати; детально розбирати
ancient — давній, стародавній
annotation — анотація, анотування
announce — оголошувати, заявляти
announced procedures — оголошені пра-

вила
announcement — оголошення, повідом-

лення, сповіщення
announcement strategy — стратегія опри-

люднення
annual — річний
annual audit — річний аналіз господар-

ської діяльності
annual budgetary period — бюджетний рік
annual budgetary procedure — щорічна 

бюджетна процедура
annual cost of wages — річний фонд заро-

бітної плати
annual discount — знижка на рік
annual fair — щорічний ярмарок
annual general meeting — щорічні загаль-

ні збори (акціонерів) 
annual growth — річне зростання
annual income — річний прибуток 
annual insurance — річна страховка
annual interest — річний відсоток
annual inventory — суцільна інвентариза-

ція наприкінці звітного року
annual lease costs — річна вартість оренди
annual price-fixing proposal — щорічна 

пропозиція стосовно фіксації цін
annual report — річний звіт
annual sales — річний обсяг продажу 
annually balanced budget — збалансова-

ний річний бюджет
annuitant — особа, яка отримує щорічну 

ренту

ambient annuitant
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annuities — ануїтет
annuity — рента, щорічна рента, страху-

вання ренти
annul — анулювати, скасовувати; знищу-

вати
annulment — анулювання, скасування; 

знищення
annulment of marriage — анулювання 

шлюбу
anomalous error — нетипова помилка
anonymous — безіменний, анонімний
antedate — фінансовий документ, позна-

чений заднім числом 
anthem — гімн
anticipated — очікуваний, прогнозова-

ний, розрахований
anticipated average maturity — очікува-

ний середній термін погашення
anticipated completion — розрахований 

термін завершення
anticipated demand — очікуваний попит, 

прогноз попиту 
anticipated error — очікувана помилка
anticipated inflation — очікувана інфляція
anticipated profit/revenue — очікува-

ний/прогнозований прибуток 
anticipated values — очікувані величини
anticipating evaluation — підготовка до 

оцінювання
anticipation — 1) передбачення; очіку-

вання; 2) прогноз
anticipatos of business cycle — система 

економічних показників для прогнозування
anticipatory — завчасний 
anti-elitism — антиелітаризм
anti-infl ationary moves — антиінфляцій-

ні заходи
antibureaucratism — антибюрократизм
antidumping — антидемпінговий 
Antidumping Code — Антидемпінговий 

кодекс
antidumping duty — антидемпінгове мито
antidumping measures — антидемпінгові 

заходи
antiterrorism — антитерористичні заходи
antitrust — антитрестівське законодав-

ство
antitrust policy — антимонопольна полі-

тика
antiviral agent — противірусний засіб 
antivirus — антивірус
antivirus software — антивірусне про-

грамне забезпечення
apart from — не кажучи вже, не рахуючи
apartment — квартира, помешкання
apologise — (амер. apologize) вибачати-

ся, просити пробачення (for — за, to — перед 
ким-небудь) 

apology — 1) вибачення, перепрошення, 
пробачення (for — за, to — перед ким-
небудь); 2) апологія, захист, виправдання 

apparatus — апаратура, прилад
apparent — видимий
apparent damage — видимий збиток
apparent good order — 1) без очевидних 

ушкоджень; 2) очевидний, явний, безсумнів-
ний

apparent contradiction — очевидна су-
перечність; 3) юр. безспірний

apparently — мабуть
appeal — 1) прохання; петиція; 2) оскар-

ження, апеляція 
appeal against court decision — оскар-

ження судового рішення
appeal case — апеляційна справа 
appeal court — апеляційний суд
appellant — апелянт, скаржник 
appellate — юр. апеляційний
appellate court — апеляційний суд 
appendices — додаток (що містить 

бібліо графію, примітки тощо)
appliances — побутові електроприлади
applicable — застосовний
applicable be directly applicable — мати 

пряме застосування
applicable law — застосовне право; право, 

що його застосовують
applicant — заявник
applicant countries — країни-кандидати, 

країни-заявниці
applicant for the position — претендент 

на посаду
application — заява, прохання звертання, 

вимога
application control — прикладні засоби 

контролю
application for accession — заява на 

вступ; заява на приєднання
application for patent — заявка на вина-

хід, патентна заявка
application for payment — вимога сплати
application for the position — заява про 

зарахування на посаду
application form — форма заявки 
application money — сума підписки
application of Community law — застосу-

вання права спільноти
application of new techniques — застосу-

вання нової техніки
application of normative document — за-

стосування нормативного документа
application of rules — застосування пра-

вил (норм)
application pack — пакет заявки 
аpplied research — прикладне дослі-

дження

annuities аpplied
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apply — 1) подавати заяву; 2) застосову-
вати, використовувати

appoint — призначати (на посаду), за-
тверджувати (на посаді)

appointed — призначений заздалегідь
appointment — призначення (на посаду), 

посада, пост
appointment for life — довічна посада
appointment of trustee — призначення 

довіреної особи
appointment public — призначається пу-

блічна посада
appointment clause — положення про 

призначення
appointive office — новообраний пост; 

посада, яку займають за призначенням
appointive powers — право призначення
apportion — розподіляти
apportionment — розподіл, розташування
appraisal — 1) експертиза, оцінка; 2) оцін-

ка вартості (майна)
appraisal well — оціночна свердловина
appraise — оцінювати; визначати вар-

тість
appraised value — оціночна вартість
appraiser — оцінювач; оцінна (оціню-

вальна) фірма
appreciable — 1) помітний, відчутний;  

2) який можна оцінити, який піддається 
оцінці

appreciate — 1) оцінювати, високо ціну-
вати, визнавати; 2) розуміти, усвідомлювати; 
3) підвищувати(ся) (у ціні)

appreciation — підвищення, перевищен-
ня вартості, подорожчання

appreciation of goods — підвищення вар-
тості товарів, оцінювання товарів

appreciation of the dollar — підвищення 
курсу долара

approach — 1) апроксимація, наближен-
ня; підхід до рішення; 2) метод; розгляд

approaches to policy implementation — 
підходи до впровадження політики

approaches to program evaluation — під-
ходи до оцінювання програм

approbation — санкція, схвалення, за-
твердження

appropriate — 1) привласнювати; при-
дбати; 2) призначати; асигнувати, виділяти 
(засоби) 

appropriate price — прийнятна ціна
appropriate technology — прийнятна тех-

нологія
appropriateness (as criterion for choosing 

policy instruments) — доречність (як крите-
рій вибору інструментів політики)

appropriation — 1) привласнення; при-
дбання; 2) асигнування, виділення (засобів)

appropriation accounting — облік шля-
хом розподілу

appropriation bill — фінансовий законо-
проект, законопроект про асигнування

appropriation in-aid — дотація, субсидія
appropriation of funds — виділення гро-

шових коштів
appropriation request — запит про асиг-

нування
approval — схвалення, затвердження, до-

звіл
approval of account — визнання рахунку 

правильним
approval of test procedure — атестація 

методики випробувань
approval voting — голосування схвален-

ням
approve — схвалювати, затверджувати, 

санкціонувати
approve the budget — узгодити бюджет
approved — схвалений 
approved project — схвалений проект
approximate — апроксимувати, приблиз-

но виражати; приблизно прирівнювати 
approximate national laws — зближувати 

національні законодавства
approximated — приблизно виражений 
approximately — приблизно 
approximation — апроксимація, набли-

ження, приблизна величина 
approximation of laws — зближення зако-

нодавств
approximation of the laws of Member 

States — зближення законодавств держав-
членів

apraisal — оцінка
aptitude — придатність, доречність
aquaculture — аквакультура
arable land — оброблювана земля
arbitrage — 1) арбітраж, арбітражна опе-

рація; 2) спекуляція, посередництво
arbitrary — довільний; довільно вибраний
arbitrary actions of the management — 

свавілля адміністрації
arbitrary barriers to market access — сва-

вільні бар’єри в доступі до ринку
arbitration — третейський суд, арбітраж 
arbitration clause — арбітражне застере-

ження
arbitration award — рішення арбітражу
archipelagic state — держава-архіпелаг
archipelago –архіпелаг
archival — архівний
archival integrity — неподільність архів-

ного фонду
archival inventory — архівний опис
archival legislation — архівне законодав-

ство

apply archival
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archival quality — властивість носіїв до-
кументальної інформації, яка потребує спе-
ціального режиму архівного зберігання

archival value — цінність архівних доку-
ментів

archivation — архівування
archive — архів, архівна служба
archive administration — архівна справа
archive agency — архівна служба
archive(s) arrangement — архівна систе-

матизація
archive attribute — атрибут “архівний”
archive backup — архівна копія, архівний 

дублікат
archive database — архівна база даних
archive depository — архівосховище
archive program — програма архівування
archive — відправляти в архів, поміщати 

в архів, архівувати
archiver — архіватор, програма резервно-

го копіювання 
archiving — архівне зберігання, архіву-

вання 
archiving software — програмне забезпе-

чення архівування 
archiving technology — технологія архі-

вування 
archivist — архіваріус
area — 1) площа, ділянка; 2) галузь, сфе-

ра діяльності
area agreement — колективний договір 

між підприємцем і робітниками
area of   interest — перспективна терито-

рія
area of   interest accounting — облік в роз-

різі перспективних територій
area expert — місцеві експерти
area of freedom, security and justice — 

простір свободи, безпеки й справедливості
area of operations — зона бойових дій
arise/(arose, arisen) — виникати, з’явля-

тися
arithmetic mean — середнє арифме-

тичне
ARGO-Programme — програма “Арґо”
argue — 1) сперечатися (with, against — з 

ким-небудь; about — про що-небудь), аргу-
ментувати; 2) обговорювати; 3) переконува-
ти (into — у чому-небудь), доводити (кому-
небудь помилковість його переконання), від-
раджувати (out of doing — кого-небудь 
робити, що-небудь); 4) свідчити, бути дока-
зом; 5) визнавати винним, звинувачувати 

argument — 1) доказ; 2) аргументація;  
3) спірне питання 

Ariane cultural programme — програма 
сприяння культурі “Аріадна”

armed aggression — збройна агресія

Armed Forces Not-Standing Court — вій-
ськовий трибунал

armed insurrectional movement — озбро-
єний повстанський рух 

armed conflict — збройний конфлікт
armed forces — збройні сили
Armed Forces of Ukraine — Збройні 

Сили України
arms-length principle — принцип “витяг-

нутої руки”
arm’s length transaction — угода між не-

залежними один від одного сторонами
arraign — 1) юр. притягати до суду; обви-

нувачувати; 2) чіплятися, присікуватися 
arrange — 1) улагоджувати (конфлікт, 

проблему); 2) класифікувати, розташовува-
ти, приводити в порядок, готувати 

arrangement — 1) розташування; упоряд-
кування, класифікація; 2) домовленість, уго-
да; 3) заходи; розпорядження; плани

arrangement about payments — угода про 
платежі

arrangement of goods — розташування 
товарів (у магазині, на складі)

array — 1) порядок; 2) впорядкована по-
слідовність

arrears — задавнення (платежу); відста-
вання; заборгованість

arrest — 1) затримання, арешт; 2) накла-
дання арешту (на майно); 3) затримка, зупин-
ка; відстрочення, припинення; 4) юр. рішення 
суду

arrival — прибуття; надходження (вимог)
arrive — приїжджати, прибувати, прихо-

дити
to arrive at a conclusion — доходити ви-

сновку 
to arrive at a goal — досягати мети
to arrive at a price — встановлювати ціну 
Arrow’s impossibility theorem — теорема 

неможливості Ероу; теорема Ероу про не-
можливість критерії оцінки

arson — підпал 
art of advocacy — мистецтво захисту 
article — 1) предмет (торгівлі); товар; ви-

ріб; 2) стаття; пункт; параграф; 3) статут; до-
говір; угода

Article 36 Committee (CATS) — комітет 
(статті) 36 (CATS)

articles of agreement — статті/пункти до-
говору

articles of expenditure — стаття витрат; 
договір, угода

articles of consumption — предмети спо-
живання

articles of export — предмети вивозу
articles of prime necessity — предмети 

першої необхідності

archival articles
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artificial language — штучна мова 
Arusha agreements — аруські угоди
Asia-Europe Meeting (ASEM) — Саміт 

“Азія — Європа” (АСЕМ; ASEM)
Asian Pacific Economic Cooperation 

forum — Форум азійсько-тихоокеанської 
економічної співпраці (АПЕК)

asiatic mode of production — азійський 
спосіб виробництва

ascend — розумітися, просуватися (по 
службі)

ascending — зростаючий
ask — 1) правити (ціну, товар); 2) пита-

ти, опитувати (покупців)
ask-bid system — система встановлення і 

пропонування ціни
asking price — ціна пропозиції
aspect — аспект, сторона
assassin — убивця 
assassination — убивство з політичних 

мотивів 
assault — напад, словесна образа
assaulter — 1) кривдник, нападник;  

2) особа, яка погрожує фізичним насиль-
ством 

assent of the European Parliament — зго-
да Європейського Парламенту

assess І — 1) оцінювати; визначати (роз-
мір податку); 2) оподатковувати

assess ІІ — оцінка
assessable — оподатковуваний 
assessment — 1) оцінювання (нерухомос-

ті з метою оподаткування); 2) оподаткуван-
ня; 3) розмір податку

аssessment criteria — критерії оцінки
assessment for a tax — сума оподатку-

вання
assessment grid — контрольна таблиця 
assessment of compensation — визначен-

ня розміру компенсації
assessment to budget — відрахування до 

бюджету
assessor — податковий інспектор; екс-

перт з оцінювання (нерухомості) 
assertion — затвердження
assessed value — вартість за оцінкою, 

оціночна вартість
asset — майно, капітал, платіжні кошти, 

авуари, активи
assets account — рахунок капіталу
asset demand for money — попит на гро-

ші зі сторони активів
asset exchanged at a loss (at a gain) — 

актив, обмінений зі збитками (з прибут-
ком)

assets held by a long-term employee 
benefit fund — активи фондом довгостроко-
вих виплат працівникам

assent procedure — процедура пого-
дження

assign — 1) асигнувати; 2) призначати;  
3) розподіляти; 4) правонаступник

assigned duties — покладені обов’язки
assigned funds — вилучені кошти 
assignee — представник, уповноважений, 

призначена особа
assignee in bankruptcy — куратор кон-

курсного управління у справах неспромож-
ного боржника

assignment — 1) асигнування; 2) призна-
чення; 3) розподіл

assignment clause — умова передавання 
(майна, прав) 

assignment form (notice) — повідомлен-
ня про перехід власності на цінні папери

assignment in blank — бланкова довіре-
ність

assignment of accounts — перевідступ-
лення прав на рахунки, цесія рахунків

assignment of a contract — перевідступ-
лення контракту, цесія договору

assignment of right — цесія, передача 
права 

assignment of land — виділення земель-
них ділянок

assignment of sums — асигнування сум
assignment problem — проблема призна-

чення
assignment to a position — призначення 

на посаду
assignments to state budget — відраху-

вання до держбюджету
assist — 1) допомагати, сприяти; 2) брати 

участь, бути присутнім 
assistance — допомога, сприяння, під-

тримка
assistance militaire — військова підтримка
assistant — помічник, асистент, референт 
assistant rapporteur — додатковий допо-

відач; співдоповідач
assisted areas — субсидовані урядом ра-

йони
associate — 1) компаньйон, партнер; 

спільник; член товариства; 2) об’єднуватися, 
приєднуватися (як учасник, компаньйон)

associate administrator — перший поміч-
ник керівника

associated — об’єднаний; асоційований 
associated audit — асоціативне опитуван-

ня споживача
associated company — асоційована/до-

чірня компанія 
association — союз, асоціація, товари-

ство, спілка 
association agreement — угода про асоці-

ацію

artificial association
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assume — приймати на себе, привласню-
вати, купувати 

assuming — якщо, припустимо, що...
assumption — 1) перейняття (взяття) на 

себе; 2) передумова; припущення
assumptional analysis (for problem 

structuring) — аналіз припущень (у структу-
руванні проблеми)

assurance — запевнення, гарантія, упев-
неність 

assurance collection — страховий збір
assurance engagement — завдання по 

підтвердженню достовірності інформації
assuarance of conformity — підтверджен-

ня відповідності
assurance of reliability — гарантія надій-

ності
assurance service — послуги з надання 

висновку щодо фінансової інформації
assure — запевняти, гарантувати, забез-

печувати
assured — 1) упевнений, застрахований; 

2) гарантований, забезпечений, перевіре-
ний 

assured cashflow — гарантовані доходи, 
гарантоване надходження готівки

assured facts — перевірені дані, факти 
assortment — 1) асортимент, вибір;  

2) сортування
asymmetric threat — асиметрична за-

гроза
asymmetry of conflict — асиметрія кон-

флікту
astonishing — дивний, вражаючий 
asylum — притулок
asylum migration — міграція у пошуках 

притулку
asylum seekers — прохачі притулку; шу-

качі притулку
asymmetric information; lack of informa-

tion — асиметрична (неповна) інформація
asymmetrical preferences — асиметричні 

преференції
at cost — за собівартістю
atomistic — атомістичний (про економіч-

ну структуру)
attach — прикріпляти, приєднувати, при-

кладати
attach a seal to a document — ставити пе-

чатку на документ
attached — 1) прикріплений; доданий;  

2) прихильний (до кого-небудь), відданий 
(кому-небудь); 3) приписаний; 4) описаний 
(про майно); 5) заарештований 

attachment І — належність, прикріплення

attachment ІІ — 1) прикріплення; засвід-
чення печаткою; 2) накладання арешту;  
3) набуття (набування) сили 

attain — досягати, добиватися 
attempt — замах
attend — бути присутнім, супроводжува-

ти, обслуговувати, стежити
attendance — присутність 
attendants — обслуговувальний персонал
attendant circumstances — супутні обста-

вини, обставини справи
attention — увага, уважність
attest — засвідчувати, підтверджувати
attestation — атестація
attestation of production — атестація ви-

робництва
attested — атестований, перевірений, за-

вірений 
attested by the signature — завірений 

підписом
attitude audit — опитування споживачів 

з метою з’ясування ставлення до товару 
attorney — 1) уповноважений, довірена 

особа, повірник; 2) адвокат, юрист, прокурор
attribute — властивість, характерна озна-

ка, реквізит, описувач
attribute sampling — атрибутивна вибірка
attribution — атрибуція/встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків
attrition — 1) вибуття; 2) виснаження; 

зношування
auction — аукціон; розпродаж (публіч-

ний); торги
auction broker — акційний брокер 
auction by tender — закритий торг
auction charge/fee — акційний збір
auction fixing — підтасування результа-

тів аукціону
auctioneer — 1) аукціоніст; 2) продавати 

з аукціону 
audible — чутний
audience as an advocate — виступати у 

якості адвоката 
audit — 1) аудит; 2) перевірка, ревізія;  

3) аналіз господарської діяльності
audit adjustment — аудиторське коригу-

вання
audit analytical review — аналітичні про-

цедури проведення аудиту
audit area — зона аудиту
audit certificate — висновок аудитора, ре-

візора
audit client — замовник аудиту
audit committee — комітет з аудиту
audit contract — договір надання ауди-

торських послуг
audit data — дані ревізії, контрольні дані
audit data file — файл даних ревізії

Association audit
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audit design — розробка аудиту
audit economy — економія на аудиті
audit evidence — свідоцтва аудиту, докази
audit fees — аудиторський гонорар
audit field work — аудиторська робота на 

об’єкті
audit firm — аудиторська фірма
audit funnel — аудиторська лійка
audit mandate — мандат аудиту адміні-

стративної діяльності
audit object — об’єкт аудиту
audit objective — цілі аудиту
audit planning — планування аудиту 
audit problem — проблема для аудиту
audit procedures — процедури аудиту
audit program — програма аудиту
audit question — аудиторське питання
audit risk — аудиторський ризик
audit risk analysis — аналіз ризику ау-

диту
audit sampling — аудиторська вибірка
audit scope — охоплення аудитом; масш-

таб аудиту
audit standards — стандарти аудиту
audit team — аудиторська команда
audit the accounts — проводити ревізію 

рахунків
audit trail — аудиторський облік
audit work papers — аудиторські робочі 

документи 
auditee — ті, кого перевіряють
auditing — ведення контролю, ревізія 

системи
auditing expenses — витрати з ревізії 

(стаття балансу)
auditing facility — засіб контролю
auditing permissions — повноваження 

контролю
auditing process — процес проведення 

аудиту
auditing service — аудиторська служба
auditing standards board — рада зі стан-

дартів аудиту
auditor — аудитор
auditor’s association — причетність ауди-

тора
auditor’s conclusion/opinion — аудитор-

ський висновок
auditor’s opinion — аудиторська думка
auditor’s report — аудиторський звіт
auditor’s responsibility — відповідаль-

ність аудитора
augment — збільшення
augmentation — приріст, збільшення 
auspices — заступництво, опіка, захист, 

оборона (з боку держави)
austerity — 1) сувора економія; 2) суворі 

(жорсткі) заходи 

autarchy — 1) автаркія; 2) самодержав-
ство, автократія 

authentic — справжній, автентичний, до-
стовірний

authentic document — справжній документ
authenticate — засвідчувати справжність 

(правдивість)
authentication — перевірка справжності, 

ідентифікація, аутентифікація
authentication card — розпізнавальна 

картка
authentication code — розпізнавальний 

код, код аутентифікації
authentication of message — аутентифі-

кація повідомлення
authenticity — справжність, достовірність
authorisation — дозвіл
authorised — санкціонований, дозволений
authorised access — санкціонований до-

ступ 
authorised act — санкціонована дія
authorised allocation — санкціонована 

сума/асигнування
authorised capital/shares — статутний 

капітал
authorised by law — правочинний
authorised person — довірена/уповнова-

жена особа
authorised share capital — дозволений 

акціонерний капітал
authorised signatures — підписи офіцій-

них осіб, уповноважених підписувати доку-
менти

authorised stock — оголошений акціо-
нерний капітал

authorised translation — авторизований 
переклад

authorised user — зареєстрований корис-
тувач 

authorising officer — уповноважений 
співробітник 

authority — 1) орган влади, адміністра-
ція; 2) право; повноваження; сфера компе-
тенції; 3) видатний, важливий спеціаліст, ав-
торитет

authoritarian leadership — авторитарне лі-
дерство

authorization — 1) дозвіл; 2) надавання 
прав; 3) ухвала (постанова) про здійснення 
затрат; затвердження асигнувань

authorization of agent — доручення на 
ім’я повірника

authorize — 1) уповноважувати; 2) дозво-
ляти (офіційно)

authorized — 1) уповноважений; 2) до-
зволений

authorized agent — уповноважений агент, 
представник

audit authorized
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authorized capital — статутний капітал
authorized person — довірена особа, упо-

вноважена особа
author’s abstract — автореферат
Automated Fingerprint Identifi cation 

System (AFIS) — автоматизована система 
ідентифікації відбитків пальців

automatic import license — автоматична 
імпортна ліцензія

automatic licencing — автоматичне лі-
цензування

automation (automatic control) — авто-
матизація

automation of accounting — автоматиза-
ція обліку

automation of production — автоматиза-
ція виробництва

аutonomous distributed control — авто-
номне розподілене управління

autonomy — автономія
auxiliary — 1) допоміжний; 2) підлеглий, 

обслуговуючий персонал, працівники серед-
ньої та нижчої ланок

auxiliary department — допоміжний під-
розділ 

auxiliary enterprise — допоміжне підпри-
ємство

auxiliary materials — допоміжні матеріа-
ли

auxiliary unit — допоміжний підрозділ 
avail — 1) користь; вигода; 2) виторг
availability — 1) придатність, корисність, 

відповідність вимогам; 2) експлуатаційна го-
товність

availability indicator — 1) індикатор го-
товності до роботи; 2) наявність

availability of capital — наявність капі-
талу

availability of goods — придатність това-
рів, наявність товарів

available — 1) придатний, корисний; що 
відповідає вимогам; 2) готовий до експлуа-
тації

available assets — вільні активи (можуть 
бути продані або інвестовані)

available-for-sale financial assets — фі-
нансові активи, наявні для продажу

available resources — доступні ресурси
aval — n аваль (гарантія банку зі сплати 

боргового зобов’язання)
average — середнє значення
average annual increase — середньоріч-

ний приріст
average cost — середня вартість, середні 

витрати
average cost pricing — ціноутворення на 

рівні середньої вартості
average down — скуповувати в міру зни-

ження курсу
average fixed cost — середня фіксована 

вартість
average interest — 1) середня норма від-

сотка; 2) збитки при аварії (втрати, завдані 
фрахту, судну, вантажу)

averag revenue — середня виручка
average tariff — середній рівень митного 

оподаткування
average tax rate — середня ставка податку
average up — скуповувати в міру підви-

щення курсу
average variable cost — середня змінна 

вартість
averages — середні
aversion to risk — неприйняття ризику
averting — запобігання, відвертання
avoid — уникати, ухилятись
avoidable cost — витрати, яких можна 

уникнути
avoidance — 1) ухиляння; 2) анулюван-

ня; скасування; знищення
awareness-building advertising — рекла-

ма, що сприяє обізнаності покупців
award — 1) нагорода, премія; 2) арбі-

тражне рішення
award decision — рішення про прису-

дження гранту 

authorized award



41

В

baby boomers — “бебі-бумерз”, нове по-
коління молодих енергійних людей, які ке-
руватимуть країною

bachelor’s — ступінь бакалавра
back — підписувати, візувати, індосува-

ти; скріплювати підписом; ставити підпис на 
звороті документа, підкріплю вати доказами 

back a bill — виступати як аваліста; га-
рантувати оплату векселя

back a candidacy — підтримувати 
кандидату ру

back contract — ф’ючерсний контракт з 
найбіль шим строком (терміном)

back diplomatic sanctions — підтримува-
ти дипломатичні санкції

back door — залаштунковий
back duty — додатковий збір
back interest — відсоткова (процентна) 

недоплата (недоїмка) по процентах; нестяг-
нений відсоток (процент)

back letter — гарантійний лист ван-
тажовідправника; лист із роз’ясненням умов 
договору (угоди)

back order — забор говане (невиконане) 
замовлення

back pay — заробітна плата за відпрацьо-
ваний час; затримана виплата

back payment — простро чений платіж
back rent — заборгована квартирна плата
back room — залаштунковий
back taxes — податкові недоплати (недо-

їмки) по податках; заборгованість по сплаті 
податків

back the currency — забезпечува ти валюту
back to-back letter of credit — спільний 

акредитив (що відкривається кількома по-
купцями)

back up — підтримува ти; підкріплювати
back a loan — гарантувати позику
back transactions — зворотні операції
backbond — зобов’язання/забезпечення, 

що видається поручителю
backdate — датувати минулим числом

backer — індосант, поручитель 
backflow — зворотний трудовий потік 
background — 1) біографічні дані; 2) осві-

та, кваліфікація; 3) фон 
background check — перевірка даних
background papers — допоміжні матеріа-

ли, документи
background protectionism, syn. Disguised 

trade barriers — прихований протекціонізм
background to the preparation of the 

action — передумови підготовки проекту 
backhander — хабар 
backing — 1) субсидіювання (субсиду-

вання), фінансування; забезпечення; 2) по-
криття; 3) гарантія

backing sheet — лист видачі документів, 
лист використання

backlog — 1) заборгованість; 2) недороб-
ки, недопрацювання; 3) запаси, резерви

backlog of debts — накопичена заборго-
ваність

backlog of demand — незадоволений по-
пит 

backlog of licenses — невикористані лі-
цензії 

backlog of orders — невиконані замов-
лення

backlog of payments — несплачені суми, 
прострочені платежі

back pay — затримана виплата
backshift — друга зміна
backstage — залаштунковий; ~ 

negotiations (talks) залаштункові переговори
backstairs — залаштунковий; ~ influence 

залаштунковий вплив 
backstreet — нелегальний, залаштунко-

вий
back abortion — нелегальний аборт
back intrigues — залаштункові інтриги
back-to-back credit — компенсаційний 

акредитив
back-to-back loan — компенсаційна по-

зика

baby back-to-back
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backtracking — переважне забезпечення 
роботою осіб з великою вислугою років

backup — дублювання
backup file — резервний файл, резервна 

копія файла
backup version — дублюючий варіант
backup system — дублююча система
backward — зворотний
backward compatibility — зворотна су-

місність, спадкоємна сумісність
backward integration — зворотна інтегра-

ція
backward mapping — зворотне плануван-

ня
backward-bending supply curve — крива 

пропозиції, що відхилена назад
backwardation — знижка з ціни
backwardness — відсталість 
backwarder — дрібний виробник 
backward reference — зворотне посилан-

ня
backwash effects — несприятливі впливи
bad — 1) бандит; 2) поганий; неналеж-

ний, неправильний; ниций, низький (про мо-
тив тощо); осудний; зіпсований; юридично 
необґрунтований 

bad authority — неавторитетна думка; рі-
шення щодо судової справи, що не може 
бути прецедентом

bad behavior — осудна (карана) поведін-
ка, погана репутація

bad check — безвалютний чек; фальши-
вий чек

bad check passer — продавець (пред’яв-
ник) фальшивого чека

bad coin — фальшива монета
bad conduct — доганна поведінка
bad conduct discharge — звільнення з ар-

мії за негідну поведінку
bad debt — безнадійний борг; борг, що не 

може бути стягнений; прострочена позичка
bad debtor — неплатник (взятого креди-

ту, боргу тощо) 
bad debts insurance — страхування від 

збитків через несплату боргу
bad faith — недобросовісність, несумлін-

ність, нечесність
bad faith of claims — недобросовісність 

домагань
bad language — лихослів’я
bad law — нечинний (недіючий) закон; 

несправедливий закон
bad money — фальшиві гроші
bad motive — ниций мотив
bad paper — розм. підроблений документ, 

фальшивий документ
bad passport — недійсний (нечинний) 

паспорт; підроблений (фальшивий) паспорт

bad pleading — змагальний папір, укладе-
ний неналежним чином 

bad social behavior — антисуспільна по-
ведінка

bad title — дефектний титул
bad will — заповіт, що не має законної 

сили
bad woman — розпусна жінка
bad bargain — невигідна угода
bad debt recovered — відшкодування 

безнадійної заборгованості
baddy — злочинець, негідник (особливо 

у фільмах або книжках) 
badge — знак, значок (поліцейського) 
badge number — номер значка (поліцей-

ського)
badge of fraud — підстава для стверджен-

ня наявності обману 
bad loan — непогашена у строк позика
badness — 1) непридатність; неповноцін-

ність; 2) неточність, помилковість
baffle pursuit — втікати від переслідування
bag — дипломатична пошта (як спосіб 

пересилання)
bag job — незаконне вторгнення (поліції 

тощо) для обшуку приміщен ня (за допомо-
гою відмичок); незакон ний обшук примі-
щення (поліцією тощо) за відсутності влас-
ника

bagged — розм. схоплений, захопле ний 
bagged by the police — розм. схоплений 

поліцією
bagman — лоткар
bail — 1) порука, поручництво; застава 

(при передачі на поруки); передача на пору-
ки; звільнення під заставу; 2) пере давати на 
поруки; брати на поруки; віддавати в залеж-
не утримання 

bail above — поручництво за сплату при-
судженої суми

bail absolute — поручництво, відпові-
дальність за яким настає при неподанні звіт-
ності головним боржником; по ручителі, від-
повідальність яких настає при неподанні 
звітності головним боржником

bail agency — орган нагляду за передани-
ми на поруки; орган, що бере на поруки

bail bandit — розм. злочинець, який вчи-
нив злочин, перебуваючи в умовному засу-
дженні (або на поруках)

bail below — попереднє поручництво; по-
ручництво за з’явлення іншої сторони до 
суду

bail bond — поручництво за з’явлення 
відповідача до суду; зобов’язання, що вида-
ється особою, яка бере (когось) на поруки

bail bondsman — поручитель під заставу 
(при передачі на поруки)

backtracking bail
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bail by police — передача на поруки полі-
цією

bail court — процесуальний суд (у Вели-
ко  бри танії)

bail determination — визначення суми за-
стави (або поручництва) 

bail granter — поручитель 
bail in error — поруч ництво у зв’язку із 

зупиненням виконан ня при передачі справи 
до апеляційної інстанції 

bail jumper — особа, яка була випущена з 
ув’язнення під заставу і втек ла (зникла)

bail jumping — втеча від право суддя осо-
би, переданої на поруки

bail on appeal — брати на поруки за апе-
ляцією; передавати на поруки за апеляцією 

bail on attachment — поручництво на ви-
падок судового наказу про приведення до 
суду

bailable — який дозволяє передачу на по-
руки, який можна передати на по руки; який 
підлягає передачі на поруки, який має право 
на звільнення з ув’яз нення під заставу (або 
поручництво) 

bailable offence — злочин, що не ви-
ключає (припускає) передачу на поруки

bailage — збір за доставку товару
bailbond — поручництво за з’явлен ня 

відповідача до суду, зобов’язання, що вида-
ється особою, яка бере (когось) на поруки

bailed — взятий (переданий) на пору ки 
(про особу); переданий і такий, що потім 
підлягає поверненню (про річ); відданий в 
залежне утримання; ~ defendant обвинува-
чений, звільнений під заставу (з-під вар-
ти); ~ for trial звільнений від поручництва 
в очікуванні судового розгляду справи;  
~ out of prison особа, звільнена з в’язниці 
на поруки

bailee — депозитарій, мандатарій, залеж-
ний утримувач, заставоодержувач, боржник 
за угодою про майновий найм, орендар, 
орендонаймач; особа, яка здійснює залежне 
утримання, позичкоодержувач; хранитель, 
охоронець; судовий пристав

bailiff — 1) керівник господарства; 2) су-
довий пристав, бейліф; судовий виконавець

bailiwick — сфера компетенції; округ 
(сфера компетенції, юрисдикція) бейліфа 
(або міського судді) 

bailment — зберігання; позичка; застава; 
поручництво, внесення заста ви; звільнення 
під заставу, звільнення на поруки; доручення 
(документ); мандат; залежне утримання; пе-
редача речі в за лежне утримання; оренда, 
підряд на ро боти 

bailment for hire — майновий найм; угода 
про майновий найм

bailor — депонент 
bait — 1) приманка; 2) заманювати, ло-

вити на гачок; переслідувати, піддавати го-
нінням; піддавати цькуванню

baiting — заманювання; переслідування, 
гоніння, цькування

balance — 1) баланс, рівновага, за лишок, 
сальдо, противага (чомусь); ра хунок у банку; 
2) порівнювати; підра ховувати (касову го-
тівку); ~ branches of government (power)
збалансовувати гілки влади; ~ is an emblem 
of justice терези — символ правосуддя; ~ of 
interests баланс інтересів; ~ of mind 
нормаль ний стан психіки (розуму); ~ of po-
wers баланс сил; ~ of the unexpired term 
строк (термін), що залишився; ~ the cash  
підраховувати касову готівку

balance between benefit and cost — спів-
відношення між вигодами і витратами

balance an account — підсумовувати, під-
водити підсумок

balance book — бухгалтерська балансова 
книга

balance in one’s favour — залишок на чи-
юсь користь

balance of advantages — баланс вигод/ 
переваг

balance of claims and liabilities — розра-
хунковий баланс, баланс вимог і зобов’язань

balance of concessions — баланс посту-
пок

balance of current accounts — баланс по-
точних операцій

balance of fixed assets — баланс основ-
них фондів

balance of forces — рівновага сил 
balance of foreign/international pay-

ments — баланс міжнародних платежів
balance of payments — платіжний баланс
balance of payments deficit — дефіцит 

платіжного балансу
balance of the capital account — баланс 

просування капіталу
balance of the work — підсумок роботи
balance of trade — торговельний баланс
balance sheet — бухгалтерський баланс
balance sheet account — балансовий ра-

хунок, стаття бухгалтерського балансу
balance sheet assets — балансова вар-

тість активів
balance sheet audit — ревізія балансу
balance sheet date — звітна дата
balance sheet equation — балансове рів-

няння
balance sheet liability method — метод 

зобов’язань по балансу
balance sheet ratios — балансові показ-

ники

bail balance
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balanced sheet value — балансова вар-
тість

balances with foreign banks — іноземні 
авуари (ра хунки в закордонних банках)

balancing — 1) балансування; 2) замкнен-
ня рахунків, сальдування

balancing item — стаття, за якою виво-
диться залишок

balancing of loss — ком пенсація збитків
balancing price — ціна рівноваги
balking — відмова ставати в чергу, непри-

єднання до черги
ballot — виборчий бюлетень
ballot period — період викупу
balloon — піднімати курси акцій
ban — забороняти (офіційно)
ban on import — заборона імпорту
bans on trade — заборони в торгівлі
band — сфера (галузь); інтервал; зона; ді-

апазон
banditry — посадовий злочин
bank — банк, фонд, каса
bank money order — банківський грошо-

вий переказ
bankable — прийнятний для банку
bank accommodation — банкова позика
bank account — банківський рахунок, ра-

хунок у банку
bank audit — ревізія банківської звітності
bank balance — баланс банку
bank bill — витрата, виставлена на банк
bankbook — депозитна книжка; ощадна 

книжка
bank cost accounting — аналіз операцій-

ної діяльності банку
bank draft — тратта
banker — банкір
banker(’s) acceptance — банківський ак-

цепт
Bank for International Settlements — 

Банк для міжнародних розрахунків
banking — банківська справа; банківські 

операції
banking by mail — банківські операції по-

штою
banknote — банкнота
bank management — 1) банківський ме-

неджмент, управління банком; 2) управлін-
ський персонал банку

bank of circulation/issue — емісійний 
банк

bank of deposit — депозитний банк
bank overdraft — банківський овердрафт
bank statement — звіт банку
bank stock — акціонерний капітал банку
bankrupt — банкрут; неплатоспромож-

ний, збанкрутілий, неспроможний
bankrupt estate — конкурсна маса

bankrupt in policy — політично неспро-
можний

bankruptcy — банкрутство
bankruptcy court — суд у справах про не-

спроможність
bankruptcy filing — реєстрація банкрут-

ства
bar — перешкода, обмеження
barbaric act — акт варварства
Bar Council — Рада адвокатів 
Barcelona process — Барселонський про-

цес
bargain — 1) торговельна угода; домовле-

ність; 2) вигідно куплена річ
bargain money — завдаток 
bargainee — покупець
bargainer — учасник угоди; учасник пе-

реговорів
bargaining — ведення переговорів; укла-

дання угоди
bargaining unit — сторона
barometers — барометри (статистичні 

показники ділової кон’юнктури)
barrator — сутяга, сутяжник, кляузник, 

суб’єкт баратрії; підпільний адвокат, суддя-
хабарник

barratrous — кваліфікований як барат-
рія, який має характер баратрії

barratry — груба необережність, кляуз-
ництво, сутяжництво, злісне безпідставне 
вчинення позовів, зловмисне безпідставне 
порушення судових справ (спорів), баратрія; 
хабарництво, давання хабара, винесення не-
справедливого вироку підкупленим суддею; 
навмисні дії капітана, що завдають шкоди 
вантажу; навмисні дії команди, що завдають 
шкоди судну (або вантажу)

barred — перекритий, закритий, огоро-
джений гратами, заборонений, погашений 
позовною давністю; ~ prosecution пересліду-
вання, унеможливлене через перешкоди, що 
виникли; ~ testimony свідчення, заборонені 
до подання

barrels-of-oil equivalent — еквівалент у 
баррелях нафти

barren money — безвідсотковий (безпро-
центний) борг 

barretor — склочник, сутяга
barrier — бар’єр; перешкода 
barrier to entry — вхідний бар’єр; бар’єр 

для вступу в галузь
barring — припинення; ~ an action, ~ of 

an action припинення дії
barrister — баристер, адвокат вищого 

рангу, який має право виступати в суді 
barrot — сваритися; учиняти бійку
barrowboy — вуличний торговець
barter — бартер, товарообмінна угода

balanced barter
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barter agreement — угода про товарооб-
мін

barter economy — бартерна економіка 
barter terms of trade — бартерні умови 

торгівлі
barter trade — бартерна торгівля 
barter transaction — бартерна операція
base — 1) основа, підстава (чогось); 2) ба-

зовий, основний, базисний, фундамен та-
льний, кріпосний, рабський; неповно цінний, 
неякісний, низький (ниций) (про мотив 
тощо); 3) ґрунтувати, базувати, обґрунтову-
вати; ~ a case базувати су дову справу (на чо-
мусь); ~ a claim об ґрунтовувати претензію;  
~ a decision базувати рішення (на чомусь); ~ 
а decision on facts базувати рішення на фак-
тах; ~ act ниций (підлий) вчинок; ~ blood не-
законнонародженість; ~ court суд обмеженої 
юрисдикції, що не має письмового прова-
дження; ~ estate незаконнонароджена дити-
на; ~ fee право в нерухомості, підпорядкова-
не резолю тивній умові; ~ motive низький 
(ниций) мотив; ~ of taxation база оподатку-
вання; ~ on smth. засновувати(ся), базу-
вати(ся) на чомусь; ~ pay основна заробітна 
плата; ~ right субординоване право; ~ tenure 
кріпосна си стема землекористування

base capital — базовий капітал
base case — базисна ситуація
base charge — основна розцінка
base coin — фальшива монета 
base currency — базова валюта
base data — базові дані
baseline — база, базис, вихідний мате-

ріал, основний матеріал, контрольний план
base-line study — базове дослідження
base period — базовий період
base price — базова ціна
base stock — метод базових запасів
base wage rate/pay — 1) тарифна ставка; 

2) неповноцінний, підлий
based — заснований (на чомусь); ~ on 

race, national or ethnic origin, color, religion, 
sex and age на підставі раси, національного 
або етнічного походжен ня, кольору шкіри, 
релігії, статі й віку

baseless — безпідставний, необґрун-
тований; ~ charge необґрунтоване (безпід-
ставне) обвинувачення

baseline — вихідна (базисна) лінія 
baseness — низькість (ницість)
basic — принциповий (про думки, рішен-

ня тощо); основний, фундамен тальний; 
установчий; ~ agreement основна угода; уго-
да про заснування; ~ argument головний ар-
гумент, основ не міркування; ~ constitutional 
right основне (фундаментальне) консти ту-
ційне право; ~ duty основний збір; ~ fact го-

ловний (найсуттєвіший) факт; факт, на під-
ставі якого робиться висно вок (або припу-
щення) про існування іншого факту; ~ 
instrument установ чий акт, фундаторський 
документ; ~ language основні положення, 
основ ний смисл (нормативного акта тощо); 
~ law конституція, основний закон; ~ nature 
суть, сутність; ~ patent домі нуючий (основ-
ний, піонерський) па тент; ~ penalties основ-
ні міри пока рання; ~ principle головний 
принцип; ~ rate основна (базисна) ставка;  
~ rate of tax базисна податкова ставка;  
~ rights основні права; ~ risk базисний ри-
зик; ~ security основна гарантія, головний 
захист; ~ wage основна за робітна плата

basic accounting equation — основна ба-
лансова рівність

basic assets — основні фонди
basic benefit-cost analysis — базовий 

аналіз вигід і витрат
basic capital — основний капітал 
basic catalog structure — базова структу-

ра каталогу
basic character — базисний символ
basic choices (of the common foreign and 

security policy) — базові напрями (спільної 
зовнішньої та безпекової політики)

basic commodities — головні сировинні 
товари

basic component — основна частина
basic data — вихідні дані
basic document — первинний документ
basic earnings per share — базовий при-

буток на акцію
Basic Instruments and Selected Instru-

ments — збірники основних правових актів і 
найважливіших документів СОТ

basic principles — основні положення
basic research — фундаментальні дослі-

дження
basic standard — основоположний стан-

дарт
basic structure — базова структура
basic telecommunication services — ос-

новні телекомунікації
basic training — початкова підготовка
basis — основа; фундаментальний прин-

цип
basis of assessment — база оподаткуван-

ня
basket — 1) набір, комплект, кошик;  

2) набір валют
bastard — нестандартний, незвичайного 

розміру
batch — партія, група, пачка
batch control — перевірка партії; група 

(вимог); група, об’єднання, партія
batch of workmen — група робітників

barter batch
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batchwise — партіями
battery — побої, нанесення побоїв
bazaar economy — базарна економіка
be appointed to management — бути при-

значеним на посаду керівника
bear — дозволяти, терпіти, зносити; пере-

возити, народжувати, давати (свідчення); не-
сти (відповідальність, збитки); приносити;  
~ a criminal character мати кримінальний ха-
рактер (про справу); ~ all responsibility (for 
smth) нести всю відповідальність (за щось); 
~ arms носити герб; носити зброю, перен. 
служити в армії; ~ date бути датованим, мати 
дату (про документ тощо); ~ evidence дава-
ти свідчення, свідчити; ~ expenses нести ви-
датки; ~ false witness лжесвідчити, давати 
неправдиві свідчення; ~ interest приносити 
відсотки (проценти); ~ interpretation при-
пускати тлумачення; ~ on (smth) мати стосу-
нок (до чогось), стосуватися (чогось); ~ on a 
case мати стосунок до справи; ~ out підтвер-
джувати, підтримувати; ~ out a statement  
підтримувати заяву; ~ responsibility нести 
відповідальність; ~ tales розносити (розпо-
всюджувати) чутки; ~ testimony давати свід-
чення (під присягою), свідчити (під прися-
гою); ~ the blame нести відповідальність, 
брати вину (на себе); ~ the burden нести тя-
гар; мати обтяження; ~ the burden of proof 
(proving) нести тягар доведення; ~ the full 
costs of the litigation відшкодувати повністю 
витрати на слухання судової справи; ~ the 
marks (of smth.) мати сліди (чогось); ~ the 
signs мати зовнішні ознаки (злочину тощо); 
~ the visible marks of violence мати явні 
ознаки насильства; ~ witness давати свідчен-
ня, свідчити

bearer — пред’явник, подавець, влас ник 
(документа); носій; ~ bill вексель на подав-
ця (пред’явника), пред’яв ницький вексель;  
~ bond облігація на подавця (пред’явника);  
~ check чек на подавця (пред’явника);  
~ instru ment документ на подавця (пред’яв-
ника); ~ note вексель на подавця (пре-
д’явни ка); ~ of a document власник доку-
мента; ~ of dispatches посильний; диплома-
тичний кур’єр; ~ of the order кавалер 
ордена

bearer cheque — чек на пред’явника
bearer of bill — пред’явник векселя
bearer security — цінний папір на 

пред’явника
bearing — ставлення, аспект; підхід
bearing the date — дато ваний
bearish — знижувальний, що знижується
beat — 1) дільниця (поліції, про тери-

торію), район патрулювання (або полі-
цейського обходу); розм. виборча дільниця 

(територія); 2) наносити по бої, (по)бити;  
~ing побиття; побої; 3) втрати, збитки

become (became, become) — робитися, 
ставати

bedrock — крайній рівень
before-after comparison — порівняння 

“до — після”
before-and-after designs — схема “до — 

і — після”
beforehand — заздалегідь, завчасно
behavior — спосіб дій, манери, поведінка, 

рух, розвиток
behaviour — розвиток (економічних ка-

тегорій); поведінка
behavioural approach to administrative 

theory — біхевіористський підхід до теорії 
управління

behind — після
behind-the-border issues — питання “за 

межами кордонів”
beggar-my-neighb our policies — політи-

ка поліпшення економічного становища за 
рахунок інших

beginning inventory — запаси на початок 
періоду

believe — 1) вірити, довіряти; 2) думати, 
гадати

belligerency — ворожнеча
below-line balance account — позабалан-

совий рахунок
below-the-line advertising — реклама, що 

не дає агентської знижки
benchmark — 1) основний підхід; 2) база
benchmark treatment — основний поря-

док обліку
benchmarking — бенчмаркінг, оцінюван-

ня за показниками
benchmarking project — проект викорис-

тання кращого досвіду приватного сектора в 
державному секторі

benchmarks — орієнтири
bend — згинати(ся), гнути(ся)
beneath — під, нижче, внизу
beneficent — милосердний 
beneficial — вигідний, корисний, сприят-

ливий
beneficial association — каса взаємодопо-

моги
beneficial borrower — кінцевий/реаль-

ний одержувач позики
beneficial owner — реальний/фактичний 

власник
beneficial stockholder — акціонер-бене-

фіціар 
beneficiaries — бенефіціари, вигодонабу-

вачі
beneficiary — 1) той, хто отримує еконо-

мічну вигоду; 2) бенефіціар

batchwise beneficiary
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beneficiary state — держава-бенефіціар
beneficiary member state — держава-

член, що отримує допомогу
benefit — 1) перевага, вигода, при вілей; 

прибуток, матеріальна допомога; 2) отриму-
вати вигоду, отримувати ко ристь; приносити 
користь; ~ adjust ment перегляд розміру 
(суми) допомо ги; ~ clause стаття (пункт) 
про при вілеї (в угоді, контракті тощо);  
~ conferred дарований (наданий) при вілей;  
~ cost ratio of suit фінансова вигідність позо-
ву; ~ from (smth) отри мувати вигоду (від чо-
гось), мати користь (від чогось); ~ in cash до-
помога готів кою; ~ in kind допомога нату-
рою, на туральна допомога; ~ of clergy 
не підсудність духовенства світському суду 
(привілей духовного звання); ~ of counsel 
право обвинуваченого на за хист; ~ of 
discussion право поручите ля на погашення 
боргу насамперед з майна головного борж-
ника; ~ of divi sion право співпоручителя на 
розподіл відповідальності (пропорційно роз-
міру частки кожного поручителя); ~ of doubt 
сумнів на користь відповідача (сто рони, яка 
відповідає); презумпція невин ності (невину-
ватості), виправдання за недостатністю до-
казів; ~ of execution право виконання; ~ of 
inventory право спадкоємця на обмеження 
його відпові дальності за успадковані борги 
вартістю спадщини; ~ of priority right піль-
гове право пріоритету; ~ of trial право на су-
довий розгляд (справи); ~ principle принцип 
корисності; ~ society товари ство взаємодо-
помоги; ~ sin kind вип лати натурою

benefit in kind — додатковий прибуток
benefit-cost analysis; cost-benefit 

analysis — аналіз вигід і витрат
benefit-cost ratio — співвідношення ви-

гід і витрат
benefits of culture — культурні блага
benevolence — доброзич ливість; благо-

дійність 
benevolent — доброзичливий, доброзич-

ний, милосердний; благодійний; ~ association 
благодійна асоціація; ~ foundation (fund) бла-
годійний фонд; ~ neutrality дружній (добро-
зичливий) нейтралітет; ~ society товариство 
взаємодопомоги

bequeath — 1) заповідати (нерухоме май-
но); 2) передавати нащадкам 

bequest — 1) заповідання нерухомого 
майна; 2) спадщина; посмертний дар 

Bergsonian social welfare function — Берг-
сонівська функція суспільного добробуту

Berne convention for the protection of 
literary and artistic works — Бернська кон-
венція про охорону літературних і художніх 
творів

berth — місце стоянки; посада; при-
міщення, житло; ~ charter чартер на переве-
зення вантажів на лінійних умо вах; ~ terms 
умови причалювання

Bertrand model — модель Бертрана
best — найкращий, більший; ~ endeavor 

|endeavour| clause пункт ліцензійної угоди, 
що зобов’язує ліцензіата вико ристовувати 
ліцензований об’єкт мак симально можли-
вою мірою; ~ evidence надійний (найкра-
щий, справжній) доказ, надійні (найкращі, 
справжні) докази; ~ evidence rule принцип 
найкращого доказу, вимога наведення най-
кращих доказів; ~ mode rejection відмова у 
видачі патенту з мотиву ненаведення в описі 
винаходу відомого заявникові най кращого 
способу здійснення винаходу; ~ mode 
requirement вимога розкрит тя способу здій-
снення винаходу, який видається винахідни-
ку найкращим на день подання заявки;  
~ right привілей

best choice possible; optimal point — най-
кращий можливий вибір

best practices — найкращі практики
best value for money — оптимальна вар-

тість 
bestow — дарувати, нагороджувати, при-

суджувати (звання тощо); ~ а benefit upon a 
foreigner (person residing abroad) надавати 
привілей іно земцю (особі, яка проживає за 
кордо ном); ~ a title дарувати титул, присуд-
жувати (присвоювати) звання; ~ an office  
надавати посаду; ~ duties накла дати обо-
в’язки; ~ rights надавати права

bestowal — дарування; нагород ження, 
нагорода, надання (посади тощо); ~ 
bestowment нагородження

bet — 1) заклад, парі, угода на парі, угода, 
укладена на парі, ставка (парі); 2) битися об 
заклад, укладати парі

betray — запродувати, фаджувати, здій-
снювати зраду, ставати зрадником, виказува-
ти (когось); обманювати, спо кушати; ~ a 
secret видавати таємницю; ~ guilt видавати 
свою винуватість; ~ one’s country 
(homeland) зраджува ти Батьківщині; ~ state 
interests зрад жувати державні інтереси; ~ 
trust об манути довіру

betrayal — зрада, зрадництво; ~ of 
national interests зрада національних інтере-
сів; ~ of trust зловживання довірою

betrayer — зрадник
betroth — заручатися, підписувати
better — 1) перевищувати (за рівнем ви-

робництва); 2) покращувати, вдосконалю-
вати

betterment — покращання, вдоскона-
лення

beneficiary betterment
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beyond — поза, на відстані; ~ а (all, anyj) 
reasonable doubt — поза (без) будь-яких об-
ґрунтованих сумнівів, за відсут ності обґрун-
тованої підстави для сумні ву, за відсутності 
достатніх підстав для сумніву; ~ doubt без-
сумнівно, беззапе речно, поза сумнівами;  
~ intent за ме жами наміру (умислу);  
~ redemption без надії на виправлення (по-
ліпшення); ~ retrieve безповоротно, непо-
правно; ~ the bounds of decency поза межа-
ми пристойності; ~ the control (of smb) неза-
лежний від (волі когось); поза контролем 
(когось); ~ the law поза законом

bias — упередження; спотворення, відхи-
лення; зсув, зміщення; тенденція

biased — зміщений, відхилений, що має 
систематичну похибку

bibliogrphy — бібліографія
bid — 1) пропозиція ціни (на аукціоні), 

заявка (на торгах); 2) запропонована ціна, 
торги, пропозиція 

bid and asked — пропозиція цін, най-
більш прийнятних для покупця та продавця 
на цей час

bid and asked spread — різниця між ці-
ною покупця і продавця

bid bond — гарантія
bidder — особа, що пропонує ціну; учас-

ник торгів
bidding — пропозиція ціни; націнка
bigness — великий бізнес
big price — ціна покупця; курс, що пропо-

нує покупець
bilateral — двосторонній
bilateral agreement — двостороння угода
bilateral monopoly — двостороння моно-

полія
bilateral payments agreement — двосто-

роння платіжна угода
bilateral trade agreement — двостороння 

торговельна угода
bilaterally harmonized standards — гар-

монізовані на двосторонній основі стандарти
bilk — обман, обдурювання
bilingual instruction — інструкція на двох 

мовах
bill — виписувати рахунок; виписувати 

накладну; банкнота
bill discount — облік векселя
bill of credit — акредитив
bill of exchange — перевідний вексель 

(тратта)
bill of lading — накладна, коносамент
bill of parcels — фактура, накладна
bill of payable — рахунок до оплати
bill of sale — купча, закладна
bills account — рахунок векселів
billholder — власник векселя 

billholding(s) — портфель векселів 
billing — 1) виписування рахунку, факту-

ри; 2) видавання транспортної накладної
billposting — афішна реклама
bind — зобов’язувати, створювати зо-

бов’язання; обмежувати; затримувати, зааре-
штовувати; ~ а bargain давати завдаток;  
скріплювати угоду (підписом, завдатком); ~ 
duties зобов’язуватися не підвищувати мито; 
~ hearers to secrecy брати з присутніх під-
писку не розголошувати таємницю; ~ oneself 
брати на себе зобов’язання, зв’язувати себе 
зобов’язанням; ~ over зобов’язу вати; припи-
сувати (дію, поведінку тощо); засуджувати 
до умовної міри покарання; ~ over to appear 
зобов’язу вати з’явитися (до суду); ~ over to 
keep the peace зобов’язувати зберігати гро-
мадський спокій; ~ with an obligation 
зв’язувати зобов’язанням

binder — завдаток; тимчасовий страхо-
вий документ (до оформлення полісу)

binder margin — поле сторінки для під-
шивки

binding — 1) зобов’язання; 2) зобов’язу-
вальний (про рішення тощо); обов’язковий 
(для виконання), який має обов’язкову силу, 
імперативний; ~ agreement зобов’язу вальна 
угода; ~ authority обов’язковий авторитет, 
обо в’язкове авторитетне джерело (права);  
~ by oath приведення до присяги; ~ clause 
зобов’язувальне застереження; застережен-
ня про обов’язкову силу (до кумента тощо);  
~ construction обо в’язкове тлумачення;  
~ contract юри дично обов’язкова угода;  
~ decision зобов’я зувальне рішення; рішен-
ня, обо в’язкове для виконання; ~ effect 
зобов’я зувальна дія (сила); обов’язковий 
харак тер, ~ hearing обов’язкове слухання 
(справи); ~ interpretation обов’язкове тлума-
чення; ~ law імперативна норма; ~ offer 
зобов’язувальна пропозиція; ~ obligation 
зв’язувальне зобов’язання; ~ on a judge 
обов’язковий для судді; ~ on all parties 
обов’язковий для всіх сторін; ~ precedent 
зобов’язувальний преце дент; прецедент, що 
має обов’язкову силу; ~ protocol  обов’язко-
вий прото кол; ~ promise зобов’язувальна 
обіцян ка; ~ sanction  санкція, що має обо-
в’яз кову силу; ~ signature підпис, що має 
обов’язкову силу; ~ upon the parties обов’я-
зковий для сторін (учасників)

binding commitments (sometimes 
bound) — зв’язуючі обставини

binding in its entirety — обов’язковий у 
повному обсязі

binding of tariff rates (also called 
concession) — зв’язування/консолідація ста-
вок мита

beyond binding
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binding sale agreement — угода про про-
даж, що має обов’язкову силу

bin man — сміттяр
bioethical — природо охоронний
biographic(al) — біографіч ний
biographу — біографія
biological — біологічний; ~ determinism  

біологічний детермінізм; ~ evidence доказ, 
отриманий біологіч ною експертизою;  
~ genitor біологічна мати; біологічний бать-
ко; ~ hazard біо логічна шкідлива умова (пра-
ці); ~ parents біологічні батьки; ~ rela-
tionship біологічна спорідненість; ~ weapon-
free zone зона, вільна від бак теріологічної 
зброї

biological asset — біологічний актив
biological transformation — біотрансфор-

мація
biometrics — біометрика, біометричні ха-

рактеристики
biotechnology — біотехнологія
bio-terorrisme — біотероризм
bi-partisan — двопартійний; ~ship дво-

партійна система
bipartite — який складається з двох час-

тин; двосторонній; ~ treaty двостороння 
міжнародна угода

bipolar — біполярний; ~ system біполяр-
на система; ~ world біполярний світ

bird-dog — розм. пильно стежити
birth — народження; ~ certificate свідо-

цтво про народження; ~ day день (дата) на-
родження; ~ mother біологіч на мати; ~ of 
issue народження нащад ка (нащадків), ~ of 
state народження нової країни; ~ record  
офіційний запис про народження; ~right  
право через народження; ~ statement реє-
страція народження, запис про народження; 
~ status суспільний стан

birth control — контроль народжуваності
birth rate — коефіцієнт народжуваності
bit — біт, одиниця інформації
bizarre — дивний 
be binding on national courts — бути 

обов’язковим для національних судів
black — заносити в чорний список; бой-

котувати
black box — “чорна скриня”; чорний 

ящик
black box evaluation — оцінювання за 

принципом чорного ящика
blackmail — шантаж, вимагання
black market — чорний ринок
Black theorem — теорема Блека
blading — накладна (документ) 
Blair house Accord — Угода “Блер хаус”
blame — 1) осуд; 2) відповідальність, 

вина

blank — 1) бланк; 2) пропуск
blank bill — бланковий вексель
blank endorsement — бланковий індоса-

мент
blanketing-in — приховування
blatant resistance — прямий опір
blank transfer — бланковий трансферт
blind — розм. прикриття; законне підпри-

ємство (заняття), що слугує при криттям для 
незаконної діяльності; ~ accusation анонімне 
звинувачення

bloc — об’єднання (країн), блок (військо-
вий, політичний тощо); ~ of states блок дер-
жав; ~ of the democratic opposition блок де-
мократичної опозиції

block — 1) блок; об’єднання, блок 
(структура, організація), квартал (у місті); 
плаха, ешафот, страта на пласі; 2) блокувати, 
заважати; затримувати (проходження зако-
нопроекту); замо рожувати; ~ a bill блокува-
ти прийнят тя законопроекту; ~ a plan зірва-
ти план; ~ action grant загальна субси дія; ~ 
policy блок-поліс; ~ the access перекривати 
(або закривати) доступ; ~ the passage of a 
law заблокувати прий няття закону

block exemption regulation — регламент 
щодо блокового (групового) вилучення

block grant — блочна субсидія
block or group or “book” of policies — 

блок, група або “журнал обліку” полісів
blockade — 1) блокада; 2) здійсню вати 

блокаду, блокувати, закривати до ступ; ~ a 
port блокувати порт; ~ of transport 
communications блокуван ня транспортних 
комунікацій; ~ runner порушник блокади; 
той, хто порушує блокаду; країна, що пору-
шує блокаду; судно, що намагається пору-
шити блокаду; ~ running порушення блокади

block exemption — групове вилучення; 
блокове вилучення

blocked account — арешт на внесок (бло-
кування рахунку)

blocked currency — замкнута валюта
blockage — блокування, заборона
blocking — 1) блокування (каналу обслу-

говування); 2) затримка
blood — 1) кров, кровна спорідненість; 

вина у вчиненні вбивства, позбав лення жит-
тя (людини); 2) кровний (що стосується кро-
ві, про стосунки); ~ alcohol concentration 
вміст (концент рація) алкоголю у крові;  
~ analysis аналіз крові; ~ brother єдинокров-
ний брат; ~ count аналіз крові; ~ feud крива-
ва (кров на) помста; ~ feud tradition традиція 
кривавої ворожнечі; ~ group група крові;  
~ guilty винний у вбивстві, вин ний у пролит-
ті крові; ~ half діти, які мають одного спіль-
ного з батьків; ~ kin кровні родичі; ~ letting 

blame blood
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кровопускан ня (перерізання вени тощо);  
~ loss втрата крові; ~ money гроші, зароблені 
свідком за свідчення, що підтримали обви-
нувачення у злочині, який карається смерт-
ною карою (особ ливо у разі неправдивих 
свідчень або свідчень, що їх дав спільник);  
~ purge різня, чистка, масове знищення; 
relation кровний родич; кровна спо-
рідненість, кревність; ~ relationship кровна 
спорідненість, кревність; ~ relative кровний 
родич, родич по крові; ~ revenge кривава 
(кровна) помста; ~ royal королівська родина; 
~ sample проба крові; ~ spatter пляма крові; 
~ spot цятка крові; ~ stained закривавле ний, 
заплямований кров’ю; перен. заплямований 
вчиненим вбивством; ~ stained body закри-
вавлений труп; ~ stained clothing заплямова-
ний кров’ю одяг; ~ sucker розм. кровопивця, 
вима гач; ~ test аналіз крові; ~ type визначати 
групу крові; ~ typing визначення групи кро-
ві; ~ wite іст. пеня за пролиття крові; пока-
рання за вбивство, вергельд

blot — пляма, помарка
blue-collar — робітник
blueprint — план, проект, програма 
blunder — груба помилка, погрішність
board — 1) правління (орган), рада, від-

діл; відомство, департамент, управлі ння; ко-
легія; комісія (група осіб або орган), комітет, 
палата; 2) піддавати ог ляду (судно), робити 
огляд (судна); ~ of audit комісія з перевірки 
звітності; ~ of aldermen правління муніци-
пальної корпорації; ~ of appeals апеляційна 
ко легія, рада з апеляцій; ~ of arbitration арбі-
тражна комісія; ~ of assessment комісія з 
оподаткування; ~ of audit (auditors) ревізій-
на комісія, комісія з перевірки звітності; ~ of 
complaints апеляційний комітет, комісія з 
розгляду скарг; ~ of creditors рада кредито-
рів (у тому числі при продажу майна неспро-
можного боржника); ~ of directors правлін-
ня, дирекція (компанії); ~ of education 
управління освіти; ~ of examiners 
екзаменаційна комісія; ~ of investigation 
управління з розслідуван ня; ~ of justices 
суддівська колегія; ~ of mediation and 
conciliation комісія з урегулювання трудо-
вих спорів; ~ of officers офіцерський суд чес-
ті; ~ of probation рада з пробації (умовно- 
дострокового звільнення); ~ of review комі-
сія з розгляду заяв про помилки у списках 
осіб і майна, що підлягають оподаткуванню; 
~ of special inquiry адміністративний іммі-
граційний комітет; ~ of supervision орган на-
гляду; ~ of trustees опікунська рада, рада 
попечи телів; рада довірених осіб; ~ of 
visitors рада відвідувачів (судовий орган, що 
контролює діяльність в’язниць)

board approval — затвердження правлін-
ням компанії/радою директорів

board lot — акції на продаж
boardman — біржовий маклер 
bode ill — виявлятися не на користь (до-

питуваного тощо)
bodies of government — владні структури
bodies of local self-government — органи 

місцевого самоврядування 
bodies of local state administration — 

ограни місцевої держадміністрації 
bodies of state power — органи держав-

ної влади 
bodily — 1) тілесний, фізичний, осо-

бистий; 2) повністю, цілком; особисто, влас-
ною персоною; ~ blows побиття, побої; за-
вдання побоїв; ~ condition фізичний стан;  
~ damage тілесне уш кодження; ~ harm тілес-
не ушкодження; ~ harm tending to death ті-
лесне уш кодження, що загрожує смертю;  
~ heir спадкоємець по прямій спадній лінії;  
~ injury тілесне ушкодження; ~ injury 
resulting in death тілесне ушкоджен ня, що 
призвело до смерті; ~ mischief тілесне ушко-
дження; ~ search обшук особи; ~ security 
особиста недотор канність; ~ suffering тілесні 
страждання 

body — особа, тіло; труп, група; кон-
тингент, організація; колегія, (керівний) ор-
ган; корпус, сукупність, комплекс (матеріа-
лів, документів тощо); го ловна частина (до-
кумента); ~ cor porate юридична особа, 
правосуб’єктна організація; ~ corporate and 
politic муніципальна (публічна) корпорація; 
~ in the state of decomposition труп, що роз-
кладається; ~ of a crime склад злочину; ~ of 
an instrument головна частина документа, 
основний текст до кумента; ~ of coercion ор-
ган примусу; ~ of electors виборці; ~ of 
established precedents корпус усталених 
преце дентів; ~ of evidence сукупність дока-
зів, головна частка доказів; ~ of justice голо-
вні принципи правосуддя; ~ of law кодекс; ~ 
of laws збірник законів; су купність правових 
норм; ~ of legis lation законодавчий орган; ~ 
of men група людей; ~ of public administ-
ration орган державного управління; ~ 
politic (politique) муніципальна (полі тична) 
корпорація, політичне утворен ня; 
~ of public self-government орган громад-
ського самоврядування; ~ of rules сукупність 
норм (правил); ~ of self-government орган 
самоврядуван ня; ~ of specification головна 
частина опису винаходу; ~ of state admi-
nistration орган державного управлін ня; ~ of 
State Authority орган держав ної влади;  
~ of water водний простір; ~ search особис-
тий обшук, обшук тіла; ~ snatcher викрадач 
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трупів з могил; ~ unincorporate некорпора-
тивна асоціація

bodyguard, body-guard — особи стий охо-
ронець, особиста охорона 

bodyline work — нечесна гра
bogus — 1) підробка; 2) підробле ний, 

фальшивий, фіктивний; ~ affair шахрайська 
оборудка; ~ claim фальши ва вимога; фіктив-
не праводомагання; фіктивний позов;  
~ entry підроблений запис; ~ prisoner не-
справжній в’язень-інформатор, підсадний 
інформатор у в’язниці; ~ transaction фіктив-
на комер ційна оборудка

boilerplate — стандартний розділ (пункт) 
(документа)

bold — виразний (почерк, шрифт)
bolster — підтримувати; стимулювати; 

підсилювати
bona fide — 1) добросо вісний, сумлінний, 

чесний, справедли вий, справжній; 2) чесно, 
сумлінно, доб росовісно, без обману;  
~ acquirer доб росовісний покупець; ~ 
agreement справедлива угода; ~ assignee 
добро совісний правонаступник; ~ belief доб-
росовісне припущення; ~ competition добро-
совісна конкуренція; ~ holder добросовісний 
власник (тримач); holder for value добросо-
вісний три мач документа, що надав належне 
зуст річне задоволення; ~ ignorance добро-
совісна помилка; ~ judgement creditor кре-
дитор, який добро совісно стягує борг за рі-
шенням суду; ~ lawsuit чесний судовий про-
цес; ~ purchaser добросовісний покупець  
(у т. ч. краденого); ~ residence справжнє 
місце проживання; ~ transferee добро-
совісний правонаступник; ~ use сумлін не 
використання

bona fides — чесний намір, сумлінність, 
чесність, відсутність обману, добросовісність

bona vacantia — безгосподарна спадщина, 
покинуте майно, нічийний капітал

bond — 1) зв’язок, узи, застава; пору-
читель, заставна, зобов’язання; письмове 
зобов’язання, боргова розписка, борго ве 
зобов’язання, грошове зобов’язання, бона; 
облігація, гарантія, забезпечення (грошове, 
боргове тощо), розм. тю ремне ув’язнення;  
2) заставляти, забез печувати зобов’язанням; 
підписувати боргове зобов’язання; оформля-
ти іпо теку; залишати (товар) на митному 
складі до сплати мита; ~ and mortgage іпо-
течна закладна; документ про заста ву неру-
хомості на забезпечення сплати боргу; ~ and 
specialty fund інвести ційний фонд відкрито-
го типу для прид бання цінних паперів пев-
них компаній; ~ creditor кредитор за грошо-
вим зо бов’язанням; ~ for appearance пись-
мове зобов’язання з’явитися (до суду тощо); 

~ for costs зобов’язання на за безпечення 
сплати видатків у справі; ~ for title угода про 
передачу правового титулу за відкладальної 
умови; ~ guarantee зобов’язання; ~ holder 
влас ник облігації (облігацій), облігаціонер, 
ім., іст. кріпосний; ~ holding володін ня облі-
гаціями; ~ issue випуск об лігацій; ~ note до-
звіл митниці на вивіз товару з митного скла-
ду; ~ of appeal зобов’язання відшкодувати 
зроблені суп ротивною стороною видатки за 
апеля цією; ~ of matrimony узи шлюбу, 
шлюбні узи; ~ of obligation боргове 
зобов’язання (за печаткою); ~ redem ption 
погашення облігацій; ~ tenant орендар, який 
володіє землею на підставі існуючого зви-
чаю; довічний орендар, копігольдер; ~ to 
bearer облігація на подавця (пред’явника)

bond account — рахунок облігацій
bond broker — брокер по операціях з об-

лігаціями
bond indenture — облігаційний контракт
bond markets — ринки облігацій; ринки 

бондів
bond rate — курс облігацій
bondage — зобов’язання; не обхідність, 

кріпосна залежність; полон, рабство
bonded — забезпечений зобов’язан ням, 

забезпечений облігаціями; який перебуває 
під заставою на митному складі (про товар); 
кріпосний, який перебуває у кріпосній за-
лежності; ~ goods товари, що перебувають 
на мит ному складі (під заставою); ~ port га-
вань з митним складом; ~ warehouse митний 
склад для зберігання товарів, за які не спла-
чено мито

bondholder — власник облігацій
bonification — покращання житлових і 

виробничих умов
bonus — бонус, додаткова виплата, пре-

міальні
bonus bidding — бонусні торги
bonus fund — преміальний фонд
bonus plan — схема преміальних виплат
book — 1) книга (бухгалтерська, тор гова 

тощо); досьє судових справ (су дових доку-
ментів); 2) реєструвати; за носити в книгу 
(бухгалтерську тощо); бронювати, резерву-
вати, замовляти (квиток тощо), ангажувати; 
~ а prisoner реєструвати як ув’язненого 
(в’язня); ~ a ship фрахтувати судно; ~ at 
police station реєструвати у полі цейській 
дільниці (особу тощо); ~ censorship цензура 
книжок; ~ claim вимога за торговими книга-
ми; ~ cre ditor кредитор за розрахунковою 
книгою; ~ for speeding штрафувати за 
переви щення швидкості; ~ keeper бухгалтер;  
~ oath присяга на Біблії; ~ of acts про токоли 
провадження в суді з питань спад коємства 
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(успадкування); ~ of comp laints книга скарг; 
~ of precedents збірка судових прецедентів

book cost — балансова вартість
book cover — суперобкладинка
book forms — відривні бланки у вигляді 

блокнота
book inventory — книжковий (обліковий) 

запас (сума залишку матеріалів на складі)
book of accounts — книга рахунків
book of final entry — реєстр (книга) кін-

цевого запису
book of original entry — реєстр (книга) 

первинного запису
bookplate — екслібрис
bookkeeping — ведення записів
booklet — брошура, буклет 
box — коробка
book profit — бухгалтерський прибуток, 

нереалізований прибуток
book value (carrying amount) — балансо-

ва вартість (облікова вартість)
book value of a liability — балансова вар-

тість зобов’язання
book value of an asset — балансова вар-

тість активу
book value of equity — балансова (бух-

галтерська) вартість особистого капіталу
booking — 1) введення замовлення до 

книги; 2) замовлення
bookkeeper — бухгалтер, рахівник
bookkeeping — ведення бухгалтерських 

книг; бухгалтерський облік
bookwork — ведення фінансових доку-

ментів
boom — 1) бум, процвітання, швидке 

піднесення (ділової активності); 2) сенса-
ція

boom-and-bust — бум з наступною де-
пресією

boomer — 1) мігруючий робітник, батрак; 
2) спекулянт 

boon — вигода; добро; перевага 
boondoggling — вкрай неекономна пра-

ця, даремна (марна) праця
boost — 1) підвищення; 2) зростання то-

варообігу; 3) стимул
booster — стимулятор (економічної ак-

тивності)
boot — вигода; користь 
booth — ятка, намет
Borda count — підрахунок Борда
border — 1) кордон; 2) межувати, грани-

чити; ~ area прикордонна зона, при-
кордонний район; ~ checkpoint конт рольно-
пропускний пункт (на кордоні); ~ conflict 
прикордонний конфлікт; ~ control прикор-
донний контроль (в аеропорту тощо);  
~ crossing прикор донний перехід; ~ 

delimitation делімі тація (визначення) кордо-
нів; ~ dispute конфлікт з приводу (визначен-
ня) кор донів; ~ district прикордонний район; 
~ formalities прикордонні формаль ності;  
~ guard прикордонник; ~ guards прикордон-
ники, прикордонна охорона; ~ incident при-
кордонний інцидент, ~ intruder порушник 
кордону; ~ line кор дон; демаркаційна лінія;  
~ mark прикордонний знак; ~ point демарка-
ційна точка; ~ search прикордонний догляд; 
~ trade прикордонна торгівля; ~ troops при-
кордонні війська; ~ violator порушник кор-
дону; ~ warrant ордер на прикордонний до-
гляд і на арешт незаконних іммігрантів;  
~ zone прикордонна зона

borderland — прикордонна смуга
border closedown — закриття кордонів
border protection — захист/обмеження 

на кордоні
borrow — одержувати позику; позичати 

гроші
borrowed finances — залучені кошти
borrower — одержувач позики
borrowing — позика, кредит 
borrowing bank — банк-позичальник
borrowing costs — витрати на позики
borrowing power — право запозичення
borrowing power of securities — кредито-

спроможність цінних паперів
boss — керівник; підприємець; началь-

ник
botcher — бракороб
bottleneck — вузьке місце; нестача
bottom — найнижчий рівень
bottom-up integration — висхідна інте-

грація
bottom hole contribution — внесок в по-

криття витрат на забій свердловини
bottom up — процеси формування тих чи 

інших думок
bottom-up processes — рух знизу
bought day book — щоденна книга (ре-

єстр) закупок
bought ledger — реєстр (книга) закупок
bound — 1) межа; обмеження; 2) зв’я-

заний (про жертву тощо); зобов’яза ний, 
зв’язаний зобов’язанням, вимуше ний; скріп-
лений (угодою тощо); 3) ме жувати, слугува-
ти кордоном (межею); обмежувати; ~ 
delegation делегація, пов’язана отриманими 
інструкціями (наказами, мандатом); ~ 
elector виборник, який повинен голосувати 
за певного кандидата; ~ form обов’язкова 
форма (документа); ~ the invention визнача-
ти обсяг винаходу, встановлю вати межі па-
тентного захисту; ~ to data secrecy 
пов’язаний (із) секретністю інформації; ~ to 
military service прикм. військовозобо-

book bound
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в’язаний; ~ to professional secrecy пов’я-
заний (із) професійною таємницею

boundary — 1) межа, кордон, при-
кордонний знак; 2) прикордонний; ~ 
commissioner прикордонний комісар; ~ 
dispute спір з приводу кордонів (між держа-
вами); ~ line межа, кордон; ~ mark (marker) 
обмежувальний знак; ~ regime прикордонний 
режим; ~ treaty міжнародна угода про кордо-
ни, міжна родна угода про режим кордону;  
~ waters прикордонні води

bounded rationality — обмежена раціо-
нальність

bounty — субсидія, заохочувальна пре-
мія; експортна премія

bourse — біржа 
boundary — крайній, граничний 
boutique — модний магазин 
bracket — 1) категорія, група; 2) розряд, 

рубрика
bracketed — неузгоджений або незатвер-

джений текст в чорновому варіанті офіцій-
ного документа

brain drain — “відплив мізків”, вимиван-
ня мізків

brainpower — наукові кадри, наукові пра-
цівники

brainstorming — метод “мозкової атаки”, 
пошук творчих ідей

brake — перешкода; обмеження
branch — галузь; відділення (струк-

турний підрозділ); філія; гілка (спорід-
неності); ~ business (establishment, office) 
відділення (філія) фірми; ~ ministry галузе-
ве міністерство; ~ of government (power) 
гілка влади; ~ of jurisprudence (law) галузь 
(сфера) права (юриспруденції); ~ office фі-
лія, відділ; ~ venue судовий округ, в якому 
слухається справа

branch bank — відділення/філія банку
branch of power — гілка влади 
brand — 1) тавро; товарний знак, клеймо 

(заводське або фабричне); тор говий знак;  
2) ставити заводський (фаб ричний, фірмовий, 
товарний) знак, ста вити фірмове клеймо; тав-
рувати (у т. ч. засудженого злочинця); ~ as a 
coward (liar, thief) затаврувати як брехуна 
(бо ягуза, злодія); ~ franchise ліцензія на право 
діяльності у певному районі; при вілей для 
торгівлі певними товарами; ~ from the burning 
(fire) людина, вря тована від небезпеки, що їй 
загрожува ла; ~ identification ідентифікація 
тор гової марки; ~ mark торгова марка; ~ name 
фабрична марка; торгова назва; назва торгової 
марки; ~ penally випа лювати клеймо на тілі 
злочинця; ~ with infamy ганьбити

brand advertising — реклама марки/
бренду

branding — забезпечення товару торго-
вельною маркою 

brand loyalty — прихильність (спожива-
чів) до торгової марки

brassboard — експериментальний
breach — 1) недотримання, порушен ня 

(права, угоди, закону, зобов’язання тощо); 
розрив (стосунків тощо); час тина позовної 
заяви, де викладається порушення зобо-
в’язання відповідачем; образа; 2) порушува-
ти, здійснювати по рушення; ~ in anticipation 
порушен ня до настання терміну виконання 
(уго ди); ~ of a contract порушення умов 
контракту (комерційної угоди); ~ of an 
agreement порушення контракту (уго ди), 
розірвання контракту (угоди); ~ of an 
international obligation порушен ня міжна-
родного зобов’язання; ~ of blockade пору-
шення (прорив) блока ди; ~ of close пору-
шення володіння, неправомірне проникнен-
ня на територію чужого володіння; ~ of 
confidence зло вживання довірою, порушен-
ня довіри; розголошення таємниці; ~ of 
contract порушення угоди (контракту); ~ of- 
contract claim позов про порушення угоди 
(контракту); ~ of corporate laws порушення 
законодавства про підприє мства; ~ of 
covenant невиконання (по рушення) обов’я-
зку; порушення угоди; ~ of credit terms по-
рушення умов кре диту; ~ of decency пору-
шення декору му (пристойності); ~ of 
democratic norms порушення демократич-
них норм; ~ of discipline дисциплінарний 
просту пок; ~ of duty невиконання (порушен-
ня) обов’язку; ~ of faith віроломство, під-
ступність; зловживання довірою, не чесний 
вчинок, подружня зрада; ~ of formalities по-
рушення формальностей; ~ of justice неспра-
ведливість; порушен ня принципів правосуд-
дя; правова не спра ведливість; ~ of law пору-
шення (об’єктивного) права; порушення 
за кону; ~ of obligation порушення зобо-
в’язання; ~ of order порушення порядку, по-
рушення регламенту; ~ of peace по рушення 
громадського порядку; ~ of prison втеча з-під 
варти; втеча з в’яз ниці (пов’язана, як прави-
ло, із подо ланням фізичних перешкод); ~ of 
privilege порушення дипломатичної (або 
парламентської) недоторканності; порушен-
ня прав (привілеїв) законодавчого органу; ~ 
of probation order по рушення наказу суду 
про пробацію (умовно-дострокове звільнен-
ня); ~ of procedure порушення процедури; ~ 
of professional secrecy розголошення служ-
бової таємниці; ~ of promise по рушення да-
ного слова (обіцянки) (особливо обіцянки 
одружитися); ~ of recognizance порушен ня 
поручництва; порушення зобо в’язан ня, да-

boundary breach
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ного у суді; ~ of regulations по рушення при-
писів; ~ of security пору шення безпеки; ~ of 
statutory rights порушення законних прав; ~ 
of the labor (labour) contract порушення 
трудової угоди; ~ of the peace порушення по-
рядку, порушення громадського поряд ку; по-
рушення миру; ~ of the public order пору-
шення громадського поряд ку; ~ of trade 
regulations порушення правил торгівлі; ~ of 
trust зловживання довірою; порушення до-
вірчим власни ком своїх обов’язків; ~ of trust 
by officer зловживання довірою, вчинене по-
садовою особою; ~ of voting secrecy пору-
шення таємниці голосування; ~ of warranty 
порушення гарантії, невико нання гарантій-
них зобов’язань; пору шення поручництва;  
~ of warranty of authority порушення гаран-
тії адміні страції (або органу влади)

breach of confidentiality — порушення 
конфіденційності

breadwinner — годувальник (сім’ї)
break — 1) порушення; розрив; 2) по-

рушувати (право, норму); розривати (сто-
сунки тощо); ~ a blockade пору шувати бло-
каду; ~ a case радитися пе ред винесенням рі-
шення (про суддів); ~ а contract порушувати 
контракт (уго ду); ~ a jail втікати з в’язниці;  
~ a law порушувати закон; ~ a law 
deliberately навмисно порушувати закон; ~ a 
prison втікати з в’язниці; ~ a safe зламувати 
сейф; ~ a secret code зламувати секрет ний 
код; ~ a strike зривати страйк; ~ an 
agreement порушувати домовленість (уго-
ду); ~ an oath порушувати прися гу; ~ 
diplomatic relations розривати дипломатич-
ні відносини; ~ down роз падатися, дезоргані-
зовувати; розколоти ся, почати свідчити;  
~ down a witness ганьбити свідка, опорочу-
вати свідка, спростувати свідчення (свідка); 
~ down resistance зламати опір (особи тор-
турами тощо); ~ entail знімати з не-
рухомості обмеження кола спадкоємців і 
права відчуження; ~ faith зраджувати; ~ from 
imprisonment втікати з-під вар ти, втікати з 
ув’язнення (в’язниці); ~ in влам (до примі-
щення), проникнен ня (до приміщення) із по-
доланням фізичних перешкод, злам (з метою 
по грабування), незаконне вторгнення до 
приміщення з подоланням фізичної пе-
решкоди (зі зламом); ~ in a door зламу вати 
двері; ~ international peace по рушувати між-
народний мир; ~ into зла мувати (приміщен-
ня); проникати до приміщення шляхом по-
долання фізич ної перешкоди; ~ loose вири-
ватися на волю; ~ neutrality порушувати 
нейт ралітет; ~ oath порушувати клятву; ~ off 
diplomatic relations розривати дип ломатичні 
відносини; ~ off nego tiations переривати пе-

реговори; ~ open зламувати (приміщення); 
здійсню вати злам, проникати (незаконно), 
про никати до приміщення шляхом подолан-
ня фізичної перешкоди; ~ out вте ча  
(з в’язниці); незаконне залишення (або злам) 
чужого приміщення з подо ланням фізичної 
перешкоди; втікати (із в’язниці); ~ out in 
revolt піднімати по встання, підніматися на 
повстання; ~ promise не виконувати обіцян-
ку; ~ the prison втікати з в’язниці; ~ the 
public peace порушувати громадський поря-
док; ~ the sanctuary порушувати недотор-
канність притулку; ~ the seal of a letter зла-
мувати печатку на листі; ~ up розганяти (на-
товп тощо); розфор мовувати; розбивати, 
порушувати (шлюб тощо); ~ up a 
demonstration розганяти демонстрацію; ~ up 
a mar riage порушувати (розбивати) шлюб;  
~ up a message розшифровувати депешу; ~ 
up of parliament розпуск парламенту

breakdown — розподіл на категорії; кла-
сифікація

breakdown of subjects — тематичний під-
розділ

breakeven — беззбитковість 
breakeven analysis — аналіз беззбитко-

вості
breaking — поламання; руйнація, руйну-

вання; порушення, гальмування; зламування 
(приміщення тощо з метою пограбування), 
подолання фізичної перешкоди (злам) при 
незакон ному вторгненні до приміщення (або 
незаконному залишенні приміщення); ~ and 
entering (entry) зламування і проникнення 
(із подоланням фізичної перешкоди до чужого 
житла з умислом пограбування); ~ and 
entering of the premises влам до приміщен-
ня; ~ distance гальмівний шлях; ~ into про-
никнення до приміщення шляхом подолан-
ня фізичної перешкоди (або зламу); ~ of a 
seal порушення печатки; ~ of the premises 
влам до приміщення; ~ open проникнення до 
приміщення шляхом подолання фізичної пе-
решкоди (або зламування); ~ the case нарада 
суддів перед винесенням рішення; ~ up of a 
marriage порушення шлюбу; ~ breaking-even 
беззбиткове ведення справи

breakthrough — значне (важливе) науко-
ве або технічне досягнення

break-up basis — метод обліку в умовах 
термінової реалізації майна

break-even point — точка незбитковості
Bretton Woods system — Бреттон-

Вудська система
bribe — 1) підкуп; хабар; предмет ха-

барництва; 2) підкуповувати; давати (про-
понувати) хабара; ~ а judge підкуповувати 
суддю, давати хабара судді; ~ а public official 
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підкуповувати посадову особу; ~ а witness 
підкуповувати свідка, давати хабара свідку; 
~ an official підкуповувати по садову особу, 
давати хабара посадовій особі; ~ giver хаба-
родавець; ~ giving давання хабара; ~ law 
enforcement officials підкуповувати право-
охоронців; ~ money гроші як предмет хабара; 
~ taker хабарник, хабароодержувач; ~ taking 
хабарництво, отримання хаба ра (хабарів);  
~ tampering схиляння до отримання хабара

bribeless — непідкупний; хаба родавець; 
особа, яка дає (дала) хабара 

bribe taker — хабарництво
bribery — хабарництво, підкуп 
bribery control — боротьба з хабарни-

цтвом
bribery of public officials — підкуп поса-

дових осіб
bridge — долати перешкоди, покривати, 

заповнювати 
brief — 1) стислий (письмовий) виклад 

справи, резюме, брифінг, інструктаж; зведен-
ня (документ), записка у справі, що подаєть-
ся адвокатом до апеляційно го суду; пропози-
ція суду відповідачеві дати пояснення щодо 
позову; 2) прово дити інструктаж, інструкту-
вати; укла дати зведення, робити стислий ви-
клад, резюмувати; доручати ведення (спра-
ви), давати (письмову) інструкцію (у т. ч. ад-
вокату); 3) стислий, короткий; ~ of an 
appellee записка у справі, по дана відповіда-
чем по апеляції; ~ of title стислий виклад до-
кумента про право вий титул; ~ on appeal за-
писка за справою, що подається адвокатом 
до апеляційного суду

brief aids — інструкція
briefing note — доповідна записка
bring — приводити, перепроваджува ти, 

доставляти; подавати (позов); пору шувати 
(справу); тягнути за собою, мати наслідком 

bring (the matter) before the 
Commission — спрямувати (справу) до Комісії

bring (the matter) before the Court of 
Justice — спрямувати (справу) до Суду 

bring national policies into line — коорди-
нувати національні політики

brisk — жвавий (про попит) 
broad — головний, основний; загаль ний, 

у загальних рисах; широкий, розширюваль-
ний, ліберальний (про тлума чення права 
тощо); непристойний; ~ arrow (британське) 
урядове тавро на одязі; ~ construction 
розши рювальне тлумачення; ~ definition 
широке визначення; ~ discretion authority 
широкі дискреційні повнова ження, право 
широкого розсуду; орган влади із широкими 
дискреційними по вноваженнями (із правом 
широкого розсуду); ~ discretion enforcement 

authority орган влади, уповноважений на 
широкий розсуд (що має широкі дис креційні 
повноваження) при застосу ванні норм пра-
ва; ~ interpretation розширювальне (широ-
ке) тлумачення; ~ jurisdiction широка юрис-
дикція; ~ language вільне трактування, ши-
роке формулювання; ~ majority явна 
більшість; ~ term трива лий строк; ~ based 
всеохоплюючий, універсальний

broad guidelines — стратегічні настанови
broadcast advertisement — рекламне ого-

лошення в ефірі
broadcasting companies — радіомовні, 

трансляційні компанії 
broaden — розширювати (права, ступінь 

захисту тощо); тлумачити розширювально 
(широко); ~ a norm розширювально тлума-
чити норму; ~ an offence (offense) розширю-
вати визна чення злочину; ~ responsibilities 
роз ширювати сферу відповідальності; ~ the 
claims розширювати патентну форму лу;  
~ the tax base розширювати подат кову базу

brochure — брошура
broker — брокер, маклер, посередник, 

агент
brokerage — 1) брокерські операції;  

2) брокерське комісійне
broking — брокерська справа 
broker’s commission — комісійна винаго-

рода брокеру
brokerage politics — посередницька полі-

тика
bruin drain — “відплив умів”
Brussels I regulation — регламент “Брюс-

сель І”
Brussels II regulation — регламент 

“Брюссель ІІ”
bubble — 1) штучне роздування еконо-

мічного піднесення, бум; 2) фіктивне під-
приємство

bucket shop — незаконна фірма
bucketeer — брокер фондової або товар-

ної біржі, який займається незаконними опе-
раціями 

buckling — деформація
budget — 1) бюджет, фінансовий кошто-

рис; 2) план координації (ресурсів); 3) запас, 
рівень

budget approval — затвердження бюдже-
ту, схвалення кошторису

budget constraint — бюджетне обмеження
budget cut — скорочення бюджету
budget deficit — бюджетний дефіцит
budget procedure; budgetary procedure — 

бюджетна процедура
budget restraint — межа споживчого бю-

джету
budget statement — проект бюджету

bribeless budget
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budget surplus — бюджетний надлишок 
(позитивне сальдо)

budgetary — бюджетний, передбачений 
бюджетом 

budgetary appropriations — бюджетні 
асигнування

budgetary control — бюджетний контроль
budgetary discipline — бюджетна дисци-

пліна
budgeted cost — бюджетні витрати
budgeted expenses — кошторисні витрати
budgeted statements — бюджетні звіти
budgeting — складання кошторису; скла-

дання бюджету; фінансове планування
budget-year dollars — долари бюджетно-

го року
buffer — резервний запас 
buffer zone — буферна зона
buffet — шведський стіл 
bug — 1) електронний пристрій (мікро-

фон тощо) для таємного прослуховування 
(спостереження), підслу ховування за допо-
могою спеціальних пристроїв; 2) вести таєм-
не спостереже ння (за допомогою тех ніч них 
засобів)

bugged — споряджений потайними мі-
крофонами (про приміщення), який підслу-
ховується (за допомогою тех нічного при-
строю); який має підслуховуючий пристрій

bugging — встановлення апаратури для 
таємного підслуховування (спосте реження), 
електронна система підслу ховування; таєм-
не підслуховування (спостереження) (за до-
помогою мало габаритних електронних при-
строїв)

build — будувати, створювати; форму вати; 
~ a case on smth. будувати спра ву на чомусь 
(про адвоката, прокуро ра тощо); ~ a case on 
the confession будувати справу на зізнанні; ~ 
а constitutional state створювати пра вову 
державу; ~ a criminal organi zation створювати 
злочинну організа цію; ~ a law-abiding (law-
governed, legal) state створювати правову 
дер жаву; ~ on a compensation basis буду вати 
на компенсаційній основі; ~ public opinion 
формувати громадську думку; ~ reputation 
завойовувати репутацію; ~ up international 
confidence зміцню вати міжнародну довіру

builder — виробник; завод-виробник; 
фірма-виробник; підрядник 

building — 1) створення; нагромадження; 
побудова; 2) будівля

building and loan association — житлово-
будівельна кооперація

bulk — купа, велика кількість
built-in agenda — “вбудований” порядок 

денний
built-up area — заселена територія

buildup — 1) реклама; 2) нарощування, 
нагромадження; 3) формування (стратегії 
фірми); 4) розгортання (робіт)

bulge — (тимчасове) збільшення, раптове 
підвищення (цін)

bulk — 1) маса, обсяг, об’єм; 2) більша 
частина; 3) велика нерозсортована партія 
вантажу

bulk items — насипні товари
bulkiness — неподільність 
bulk reduction — знижка за розміщення 

крупного замовлення
bulletin — бюлетень, зведення, інформа-

ційний листок
bulletin board — дошка оголошень
bullish — 1) що має тенденцію до підви-

щення, підвищувальний; 2) що зростає
bullion — злиток золота або срібла, золоті 

або срібні монети, які продаються на вагу
bullying — залякування
bumping — переважне забезпечення пра-

цею осіб з великою вислугою літ 
bunch — 1) нагромадження, зосереджен-

ня; 2) група; 3) в’язка, пачка
bunching — 1) нагромадження, концен-

трація; 2) групування; 3) вікова акумуляція 
bunco — афера, шахрайство 
bundle — пакет, пакунок; набір
bundling — комплектування; нав’язу-

вання примусового асортименту
buoyancy — пожвавлення; тенденція до 

підвищення
burden — 1) вантаж, тягар; 2) накладні 

видатки, непрямі витрати виробництва;  
3) загальні виробничі затрати

burden of evidence — обов’язок доказу-
вання

bureau — 1) бюро; 2) відділ, управління; 
комітет

bureaucracy — бюрократія (виконавча 
влада)

bureaucracy behavior — поведінка бюро-
кратії

bureaucracy, economic theory of — еко-
номічна теорія бюрократії

bureaucrat — бюрократ, чиновник
bureaucratic failure — бюрократична не-

спроможність
bureaucratic politics — бюрократична по-

літика
bureau — бюро
burglary — крадіжка 
burned-out — відбракований (виріб)
burst — розкривати; руйнувати; вибух
bus-shelter advertising — реклама на ав-

тобусних зупинках
business — бізнес, комерційна діяль-

ність

budget buildup
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business account — рахунок підприємств 
у системі національних рахунків

business activities — професійна діяль-
ність

business address — адреса підприємства/
фірми

business administration — керування 
справами

business agreement — ділова угода
business appointment — ділова зустріч
business approach to a problem — діло-

вий підхід до проблеми
business archives — архівні фонди під-

приємств
business assets — активи комерційних 

підприємств
business behaviour — поведінка ділових 

кіл
business combination — об’єднання біз-

несу
business correspondence — ділове листу-

вання
business cycle — діловий (економічний) 

цикл
business day — операційний день
business deals — ділові угоди 
business economy — підприємницька 

еко номіка
business loss — зниження ділової актив-

ності
business machines — канцелярська орг-

техніка
business of the day — порядок денний
business organizations (companies) — ко-

мерційні структури
business paper — бухгалтерський доку-

мент

business relations — ділові відносини
business saving account — ощадний раху-

нок для ділового підприємства
business segment — господарський сег-

мент
business-to-business advertising (B2B 

advertising) — реклама, адресована підпри-
ємствам

business transaction — господарська опе-
рація

businessman — підприємець, бізнесмен, 
комерсант

bust — 1) зрив, падіння, спад; 2) банкрут-
ство

butler — старший черговий 
byte — байт
buy — куплена річ, куплене
buyer — 1) покупець; 2) скуповувач това-

рів
buyers’ over — надмірна кількість покуп-

ців (перевищення попиту над пропозицією)
buying — закупівля, купівля
buying agent — агент із закупівель
buying-in — знімання товару з продажу 

на аукціоні 
buy local policy — урядова політика “ку-

пуй місцеве”
buy low — купити дешево
buy-out — викуп підприємства
by-law — 1) статут, правила внутрішньо-

го розпорядку; 2) постанова, розпорядження
bypass — звертатися до вищестоящого 

начальства (в обхід безпосереднього)
by-product — побічний продукт
by secret ballot — таємне голосування 
by-work — допоміжні роботи
by-worker — сумісник

business by-worker
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cabinet — уряд
cаbinet committee — комітет державної 

служби
cаbinet shuffle — перестановка членів ка-

бінету
cable — телеграма
cadre — 1) кадри, персонал; штат; 2) ка-

дрова політика
calculate — 1) обчислювати, підраховува-

ти; 2) прораховувати, розраховувати; 3) скла-
дати калькуляцію

calculation — 1) вираховування, обчис-
лення, підрахунок; розрахунок; 2) кошторис; 
калькуляція

calculator — 1) калькулятор; 2) обчислю-
вальна машина

calendar — 1) порядок денний; календар; 
розклад; перелік справ (до розгляду, слухан-
ня), перелік законопро ектів і постанов у по-
рядку їх винесення на обговорення; 2) реє-
струвати, інвен таризувати, заносити до опи-
су (пере ліку, списку), укладати порядок 
денний; ~ day календарний день; ~ month ка-
лендарний місяць; ~ of business порядок 
денний; ~ of cases перелік справ (до розгля-
ду, слухання); ~ of prisoners перелік кримі-
нальних справ до слухання, перелік 
ув’язнених, які перебувають під слідством, із 
зазна ченням причини судимості

caliber — якість (ґатунок); достоїнство; 
вартість

calibrate — 1) перевіряти; 2) приводити у 
відповідність до стандарту 

calibration — 1) перевірка; 2) еталону-
вання; стандартизація

calibration record — протокол калібру-
вання, протокол перевірки

calibration target — зразок для калібру-
вання

call — 1) відвідування, візит; заклик; 
вимо га; вимога сплати, комерційна операція 
з попередньою премією; опціон; межо ва віха, 
присудження звання баристера; 2) заклика-

ти, скликати; вимагати; ~ а conference скли-
кати нараду; ~ а criminal називати злочин-
цем; ~ а special election призначати додатко-
ві вибори; ~ a strike оголошувати страйк, 
(за)страйкувати; ~ a witness викликати до 
суду свого свідка; ~ an election при значати 
вибори; ~ an extraordinary session скликати 
позачергову сесію; ~ as a witness викликати 
як свідка; ~ attention (to smth) привертати 
увагу (до чогось); ~ back відкликати (з при-
значеної посади); ~ boy розм. проститут за 
викликом; ~ election(s) ого лошувати вибо-
ри, проводити передви борну кампанію;  
~ elections ahead of schedule скликати до-
строкові вибори; ~ evidence зажадати дока-
зів; ~ for зак ликати, вимагати, потребувати;  
~ for а vote of confidence ставити питання 
про довіру (уряду); ~ for adoption of strong 
measures потребувати вжиття жорст ких за-
ходів; ~ for constitutional amendment потре-
бувати внесення по правок до конституції; ~ 
for evidence зажадати доказів; ~ for leniency 
вима гати пом’якшення; ~ for leniency of а 
sentence вимагати пом’якшення виро ку; ~ 
for new elections оголошувати нові вибори 
(про главу держави); ~ for service призивати 
на службу; ~ girl проститутка за викликом; ~ 
in the police викликати поліцію, ~ in 
evidence вик ликати як свідка, викликати (до 
суду) для свідчення; ~ in for questioning 
викли кати для допиту, викликати на допит, 
~ in question піддавати допиту (когось); ~ in 
the police звертатися до поліції, викликати 
поліцію; ~ into requisition реквізувати; ~ loan 
позичка до запи тання; ~ names лаяти, налая-
ти (когось); ~ of more право покупця на до-
даткову одноразову комерційну операцію з 
премією; ~ of the House виклик усіх членів 
парламенту (для голосування з важливих пи-
тань); поіменне голосу вання (у парламенті 
тощо), поіменний переклик членів законо-
давчого органу; ~ of the roll поіменне голосу-
вання (у парламенті тощо); ~ of twice more 

C

cabinet call
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право покупця на дворазову операцію з пре-
мією; ~ off a strike припиняти страйк; ~ on  
закликати; ~ out the police викликати полі-
цію; ~ testimony into question ставити під 
сумнів досто вірність свідчень; ~ the final 
witness викликати останнього свідка; ~ the 
loan вимагати повернення позички; ~ the 
next witness викликати наступного свідка;  
~ to order закликати до порядку; ~ to testify 
викликати для давання свідчень; ~ to 
witness брати у свідки; викликати свідка;  
~ trade witnesses залучати компетентних 
свідків; ~ up а bill вимагати подання (мит-
ної) декла рації; ~ witnesses викликати свід-
ків; ~ a loan вимагати погашення позики

callable — який можна викупити 
call-back — 1) повернення; 2) виклик 

працівника на понаднормову роботу
call for proposals — конкурс заявок
call for redemption — оголосити про по-

гашення (облігацій)
call option — опціон покупця
call provision — умова дострокового ви-

купу
called up capital — сплачувана частина 

капіталу
cambist — камбіст, фахівець з валютних 

операцій
cambistry — мистецтво валютних операцій 
campaign — 1) кампанія; 2) фіктивні дії 

біржових спекулянтів
candidate country — країна-кандидат
cancel — викреслювати; розривати, ска-

совувати; анулювати (угоду, замовлен ня, по-
станову, наказ тощо); погашати; ~ a 
commitment анулювати зобов’я зання; ~ a 
contract анулювати угоду, розривати кон-
тракт; ~ a mortgage deed оголошувати не-
чинним заставний сертифікат, оголошувати 
нечинним іпо течне свідоцтво; ~ a patent  
скасовува ти патент; ~ an agreement розрива-
ти угоду; ~ an order скасовувати судовий на-
каз; ~ hearing скасовувати слухання справи; 
~ out нейтралізувати; ~ repri mand знімати 
догану

cancel bill — анулювати вексель
cancel character — знак ігнорування, 

знак анулювання
cancel command — команда скасування
cancelled cheque — анульований чек
cancellation — 1) анулювання; скасуван-

ня; 2) погашення 
cancel request — запит скасування за-

вдання; скасування запиту
cancel supporting documents — анулю-

вання первинної документації
candidacy — кандидатура 
candidate — кандидат

cannibalization — “канібалізм” 
canon — папський декрет; правило, нор-

ма, закон; правовий принцип; ~ court цер-
ковний суд; ~ law канонічне право; ~ law 
code кодекс канонічного права; ~ of law пра-
вова норма, право вий канон, правовий прин-
цип

canonical — канонічний; церков но-пра-
во вий, який стосується церков ного права;  
~ law канонічне право, церковне право 

canonist — фахівець з каноніч ного права, 
кантоніст

canons — норми; канони; ~ of 
construction норми тлумачення; ~ of descent 
норми, що регулюють порядок успадкуван-
ня; ~ of inheritance норми, що регулюють по-
рядок успадкування 

cant — злодійський жаргон; поділ май на
cantег — особа, яка говорить на зло-

дійському жаргоні
canting — який говорить на злодійському 

жаргоні
canton — кантон (округ у Швей царії і 

Франції)
cantonal — кантональний 
cantonal elections — кантональні вибори 
canvass — 1) передвиборча агіта ція, агі-

тація за кандидата, збирання го лосів перед 
виборами; офіційний підра хунок голосів, пе-
ревірка та затверджен ня результатів виборів 
(вищою вибор чою комісією); 2) агітувати, 
голосувати за кандидата, вербувати при-
хильників перед виборами, збирати голоси 
перед виборами; шукати замовлення

canvasser — член комісії, який пере віряє 
правильність результатів виборів

canvassing — примус, спонукан ня, вима-
гання, домагання; передвибор ча агітація, агі-
тація за кандидата, зби рання голосів перед 
виборами; ~ campaign кампанія зі збирання 
голосів виборців

cap — межа, верхній рівень 
capability — здатність; дієздат ність, пра-

воздатність 
capability of giving evidence — здатність 

давати свідчення
capability to change — здатність до зміни
capable — здатний; здібний; дієздат ний, 

правоздатний; ~ lawyer здібний юрист; ~ of 
judicial resolution який може бути виріше-
ний у суді; ~ of mischief здатний завдати 
шкоди; ~ of paying платоспроможний; ~ to 
work працездатний

capacity — спроможність/потенціал
capacity building — розбудова здібностей
capital — 1) капітал, столиця; 2) го-

ловний, який карається смертною карою; ~ 
amount основна сума; ~ case справа, мірою 

callable capital
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по карання за якою може бути смертна кара; 
~ charge обвинувачення у злочині, що кара-
ється смертною карою; ~ city сто лиця; ~ 
crime злочин, за який передба чається смерт-
на кара; злочин, що ка рається смертною ка-
рою; ~ duty пода ток на капітал; ~ flight від-
плив (виті к) капіталу; ~ gains tax on shares 
податок на прибуток від приро щення капіта-
лу від акцій; ~ issue емісія цінних паперів; ~ 
market ринок позичкового капіталу; ~ 
murder тяжке вбивство, що карається смерт-
ною карою; ~ offence (offense) злочин, що 
карається смертною карою; ~ punish ment 
найвища міра покарання, вирок смертної 
кари, смертна кара; виконання смертного ви-
року; ~ sentence смертний вирок, вирок 
смертної кари, смертна кара; ~ stock статут-
ний капітал; ~ stock issued сплачений акціо-
нерний капітал; ~ stock outstanding фактич-
ний акціонерний капітал; ~ transfer tax по-
даток на переведення капіталу; ~ account 
рахунок капіталу

capital asset — капітальний (необорот-
ний) актив

capital balance — баланс просування ка-
піталу

capital budget — бюджет капітальних 
вкладень

capital budgeting — фінансове плану-
вання

capital costs — витрати постійного капі-
талу

capital expenditures — капітальні витрати
capital flight — відплив капіталу
capital gain — приріст вартості капіталу
capital gains tax — податок на капіталь-

ний прибуток
capital goods — капіталомісткі товари
capital impairment — послаблення капі-

талу
capital-intensive — капіталомісткий, 

фондомісткий
capital-intensive industry — капіталона-

сичена промисловість
capital investment — основна інвестиція
capital-intensive commodity — капітало-

місткий товар
capital lease — оренда основних засобів
capital maintenance — підтримка капі-

талу
capital markets — ринки капіталу 

(держав-членів)
capital outflow — вивіз капіталу
capital reserve — резервний капітал
capital stock — акціонерний капітал
capital surplus — додатковий капітал
capital tax — податок з капіталу
capital goods — капітальні блага

capital management — контроль і регу-
лювання капіталу

capitalism — капіталізм
capitalisation of interest — капіталізація 

відсотків
capitalised costs — витрати, що капіталі-

зуються
capitalization — капіталізація
capitation — 1) подушний податок, по-

душне; 2) подушний перепис
caption — рекламний заголовок 
captive agency theory — теорія несамо-

стійного органу
capture — 1) збір даних; 2) збирати, вво-

дити
capture theory — теорія захоплення
car — 1) (легковий) автомобіль; 2) (заліз-

ничний) вагон
card — 1) картка; 2) карта; діаграма;  

3) формуляр; ярлик; 4) перфокарта
cardinal utility — кількісна/кардиналь-

ська корисність
career — 1) кар’єра; 2) професійний; ~ 

consul професійний консул; ~ cri minal профе-
сійний злочинець; ~ diplomat кар’єрний (про-
фесійний) дип ломат; ~ executive професій-
ний керів ник (адміністратор, директор); ~ 
judi ciary професійна судова система; ~ justice 
професійний суддя; ~ official професійний 
чиновник; ~ police officer кадровий поліцей-
ський; ~ post профе сійна посада; ~ servant 
професійний службовець; ~ service професій-
на служ ба; ~ worker професійний працівник

career development — професійний роз-
виток; просування по службі

career-man — професійний чиновник
career planning — професійна орієнтація; 

планування кар’єрного зростання
career reserved positions — посади, заре-

зервовані для кар’єрних держслужбовців; 
кар’єрні посади

career|ist — професіонал, профе сійний 
чиновник; розм. професійний злочинець

careful — ретельний; уважний, обе-
режний; ~ sifting ретельна перевірка (фактів 
тощо)

caretaker — 1) опікун; 2) двірник 
cargo — вантаж
carload — вагонна партія вантажу 
care-taker — особа, тимчасово відпові-

дальна за щось; виконуючий обов’язки
carriage — 1) транспорт; перевезення, 

транспортування; 2) пасажирський вагон;  
3) вартість перевезення

carrier — 1) транспортна компанія; тран-
спортне агентство; 2) транспортна лінія

carry — перевозити; приймати голо-
суванням (законопроект, резолюцію, пропо-

capital carry
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зицію), проводити (законопро ект, резолю-
цію, пропозицію шляхом голосування); спри-
чиняти (мати наслід ком) (покарання); ~ a 
concealed gun носити приховану вогнепаль-
ну зброю; ~ a concealed weapon носити 
прихо вану зброю; ~ a gun носити зброю; ~ а 
heavy penalty спричиняти (мати наслід ком) 
значне покарання; ~ a law into effect вводити 
закон в дію; ~ а light penalty спричиняти 
(мати наслідком) незначне покарання; ~ a 
mandatory sentence of death передбачати 
обов’яз ковий вирок смертної кари; ~ a 
motion приймати пропозицію (на засіданні 
тощо); ~ a penalty виносити покаран ня; пе-
редбачати покарання (про закон тощо); ~ a 
resolution (as amended) виносити (прийма-
ти) резолюцію (поста нову) (з усіма поправ-
ками); ~ a risk ризикувати; ~ a sanction пе-
редбачати санкцію (про закон тощо); ~ a 
sentence передбачати вирок, передбачати 
пока рання (про закон тощо); ~ a serious 
penalty з якого випливає значне покарання; 
~ a weapon носити зброю; ~ all vote отриму-
вати всі голо си; ~ an election проходити на 
вибо рах; ~ authority впливати (про людину 
тощо); ~ away goods забирати кошти (при 
розкраданні); ~ back здійснювати (робити) 
залік втрат при сплаті податку за минулий 
період; ~ before justice віддавати (передава-
ти) до рук правосуддя; ~ conviction пере-
конувати, бути переконливим; ~ equal 
weight мати рівну силу; ~ firearms носити 
вогнепальну зброю; ~ insurance бути застра-
хованим, мати страховий поліс; ~ into effect 
виконувати; надава ти чинності; приводити у 
дію; ~ law into effect надавати чинності зако-
ну; ~ off викрадати, виносити; захоплювати; 
~ on an investigation проводити дізнання; ~ 
on business займатися підприємницькою ді-
яльністю, вести справу; ~ on hostile acts  
вчиняти во рожі дії; ~ on scholarly and 
scientific legal work здійснювати (проводи-
ти) наукову роботу у галузі права; ~ on trade 
(traffic) займатися торгівлею; ~ out прово-
дити; виконувати; здійсню вати, вчиняти, 
скоювати (злочин); ~ out a bombing підрива-
ти із застосуванням бомби (вибухівки), здій-
снювати підри вання бомби (з терористич-
ною ме тою); ~ out a check-up проводити пе-
ревірку; ~ out a crime вчиняти злочин; ~ out 
a formal investigation (of smth) проводити 
офіційне розслі дування (чогось); ~ out a 
judicial investigation розслідувати в судово-
му порядку; ~ out a post-mortem exami-
nation робити патологоанатомічний аналіз; ~ 
out a provocation влаштову вати провокацію; 
~ out a raid (on smb.) проводити облаву (на 
когось); ~ out а search проводити (робити, 

здійснюва ти) обшук, обшукувати; ~ out a 
sentence виконувати вирок

carry forward of unused tax credit — пе-
ренесення невикористаних податкових кре-
дитів на майбутній період

carrying amount — балансова вартість
carrying amount (book value) — облікова 

вартість (балансова вартість)
carrying cost — витрати на постачання
carrying value — балансова вартість
cartage (carting) — перевезення безрей-

ковим транспортом 
card catalogue — картковий каталог
cartel — картель
case — приклад; випадок, казус; стано-

вище, доводи, фактичні обставини, вик лад 
фактичних обставин; викладення вимог, зая-
ва про фактичні обставини у справі, що по-
винна розглядатися вищим судом, докази, 
версія (слідства тощо); ~ administration ве-
дення справи; ~ against smb. аргумент про ти 
когось; ~ agreed on поданий до суду узго-
джений сторонами виклад фактів у справі; ~ 
assignment передача провадження у справі; 
~ assignment file кар тотека справ, переданих 
провадженням; ~ at bar справа на стадії су-
дового роз гляду; ~ based cause of action під-
става позову за матеріалами справи; ~ by-
case method метод навчання права на підста-
ві вивчення справ

case law of the ECJ — практика Європей-
ського Суду

case management — управління справами 
case of particular complexity — справа 

особливої складності 
case study — аналіз конкретної ситуації; 

розгляд конкретних прикладів/випадків
cash — 1) готівка; каса, наявна готівка; 

розрахунок готівкою; 2) отримувати гроші 
(за чеком, векселем); ~ allowance (assistance) 
грошова допомога; допо мога, що отримуєть-
ся готівкою; ~ audit ревізія каси; ~ benefit 
грошова допо мога; допомога, що видається 
готівкою; ~ bonus додаткова виплата готів-
кою; ~ box сейф для зберігання готівки; ~ 
claim грошова вимога; ~ contribution внесок 
готівкою; відрахування готівкою; грошова 
пожертва; ~ count підрахування готівки; ~ 
cover грошове покриття; ~ deal операція з 
оплатою готівкою; ~ difference розбіжності у 
касовій готівці; ~ in on (smth) наживатися; 
повертати на свою користь; ~ indemnity гро-
шова компенсація; ~ loan mortgage deed за-
ставний сертифікат під позичку, видану го-
тівкою; ~ loan scheme порядок от римання 
позички готівкою; ~ memo товарний чек, ~ 
note банкнота; ~ payment готівковий розра-
хунок, платіж готівкою; ~ receipt розписка 

carry cash
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про отри мання готівки; ~ redemption 
вилучен ня з обігу готівки; ~ reimbursement 
повернення готівки; ~ security грошо ве за-
безпечення; ~ sickness benefit грошова допо-
мога у зв’язку з хворобою; ~ transaction опе-
рація із розрахунком готівкою; ~ voucher ка-
совий чек, роз писка

cashable — реалізовний
cash assets — грошові активи
cash-and-carry — великий магазин 
cash book — касова книга 
cash balancing — компенсаційний зали-

шок
cash budget — бюджет коштів (плановий 

документ, що відображає майбутні надхо-
дження коштів)

cash card — грошова картка
cash commitments — грошові зобов’я-

зання
cash credit — кредит готівкою (овер-

драфт)
cash dispenser — автомат, що видає готівку
cash dividend — грошовий дивіденд
cash equivalents — еквіваленти грошових 

коштів
cash flow — грошовий потік
cash flow risk — ризик, пов’язаний з ру-

хом грошових коштів
cash flow statement (statement of cash 

flows) — звіт про рух грошових коштів
cash flows — рух грошових коштів
cash flow yield — прибуток у вигляді го-

тівки
cash generating unit — актив або група 

активів, яка генерує грошові кошти 
cash grant — грошова субсидія; грант го-

тівкою
cash inflow — надходження коштів
cash in hand — готівка
cash in transit — гроші в дорозі
cashier (cashkeeper) — касир
cashing — розмін, отримування грошей; 

інкасування
cash letter — касовий лист, доручення 

про зарахування грошей
cash letter of credit — грошовий акредитив
cash method — касовий метод
cash on hand — грошові кошти в касі, 

каса
cash order — наказ про сплату готівкою
cash outflows (payments) — вибуття гро-

шових коштів
cash payments — грошові платежі, випла-

ти, розрахунки
cash payment journal — журнал грошо-

вих платежів
cashpoint — банкомат
cash proceeds — грошові надходження

cash purchase — купівля за готівку
cash receipts from customers — надхо-

дження коштів від клієнтів
cash receipts journal — журнал грошових 

надходжень
cash received on account with a 

discount — грошові кошти, отримані з ураху-
ванням знижки

cash sale — продаж за готівку
cash surrender value — викупна вартість, 

сума, на яку має право страхувальник у разі 
дострокового припинення договору страху-
вання життя

cash transaction — касова справа
cash with order — платіжне доручення, 

пред’явницька тратта
cast — підсумовувати, підраховувати
cataclysm — катаклізм
catalog(ue) — 1) каталог; перелік; 2) ка-

талогізувати, вносити в каталог
catalogue raisonne — систематичний ка-

талог з короткими поясненнями
cataloguer — каталогізатор, укладач ката-

логу
catalytic leadership — каталітичне лідер-

ство
catastrophe (cat) provisions — резерви 

на катастрофи
catastrophe bonds — облігації, пов’язані з 

ризиком катастроф
catch — вдала операція; виграш
category — категорія; розряд; клас
categorical measure — категорійне мірило
categorization — класифікація
cater — 1) орієнтуватися; 2) поставляти 

продукцію; 3) обслуговувати
catering — громадське харчування 
casual — випадковий, казуальний, нерегу-

лярний, несерйозний; ~ bystan der випадко-
вий свідок; ~ condition умо ва, що залежить 
від випадкової обстави ни, казуальна умова; ~ 
ejector відпові дач за позовом про відновлен-
ня володі ння нерухомістю; ~ employee тимча-
совий працівник (робітник); ~ evidence непе-
редбачений доказ, непередбачені докази; ~ 
labor (labour) непостійна (тимчасова) робо-
та; ~ relation(s) ви падкові (статеві) зв’язки; ~ 
worker тимчасовий робітник 

casualize — переводити на не постійну ро-
боту

causal attribution — встановлення при-
чинно-наслідкового зв’язку

causality — каузальність/причинно-
наслід ковий зв’язок

casualty — випадкова пригода, аварія, не-
щасний випадок, катастрофа; збиток (шко-
да) від нещасного випадку; особа, вбита під 
час військових дій; осо ба, яка загинула вна-

cashable casualty
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слідок нещасного випадку, ім. поранений 
(під час військових дій або внаслідок нещас-
ного випадку); ~ and-liability insurance стра-
хування від нещасного випадку і відпові-
дальності; ~ insurance страху вання від не-
щасного випадку; ~ list список поранених 
(убитих; тих, хто постраждав); ~ loss збитки 
від нещас ного випадку; ~ return зведення 
про втрати в особовому складі; ~ ward пала-
та (у лікарні) для тих, хто постраж дав від не-
щасних випадків

catch — 1) здобич, улов; (с)піймання, за-
хоплення (когось), викриття; 2) спійма ти 
(злочинця тощо), захоплювати, зас тавати 
(когось), викривати; ~ а criminal спіймати 
злочинця; ~ an offender спіймати злочинця; 
~ in а deception викривати обман, обвинува-
чувати в обмані; ~ in crime викривати у вчи-
ненні злочину, спіймати на гаря чому (зло-
чинця тощо); ~ in flagrante спіймати на місці 
злочину, спіймати в момент вчинення злочи-
ну, спіймати на гарячому (злочинця тощо); ~ 
in the act спіймати на місці злочину, спійма-
ти в момент учинення злочину, спіймати на 
гарячому (злочинця тощо); ~ in the very act 
(of doing smth.) схопити на місці злочину; ~ 
question питання-пастка; ~ quota квота ви-
лову (риби тощо); ~ red-handed спіймати 
(схо пити) на місці злочину; ~ time charter 
чартер, що передбачає сплату за час фактич-
ного використання судна

causation — причинна обумовленість, 
причинний зв’язок

cause — 1) причина, мотив, спонука, під-
става (чогось); судова справа; судо вий про-
цес; 2) розпоряджатися, відда вати розпоря-
дження; веліти, примушу вати, завдавати, 
спричиняти; ~ a child to beg примушувати 
дитину до жебрац тва; ~ a danger створювати 
небезпеку (на дорозі тощо); ~ a loss спричи-
няти збитки; ~ a panic викликати паніку; ~ а 
physical injury заподіювати фізичну шкоду; 
~ a scandal викликати (спричи няти) скан-
дал; ~ an accident спричиня ти нещасний ви-
падок; ~ an explosion спричиняти вибух; ~ 
and effect причи на і наслідок; ~ before the 
High Court справа, що розглядається у Ви-
сокому суді (Великобританії); ~ book жур-
нал су дових справ, реєстр справ; ~ books ре-
єстр справ у Верховному суді (Англії); ~ 
celebre гучний судовий процес; ~ collectively 
заподіювати (завдавати) за сукупністю дій 
(діянь); ~ concern викликати занепокоє-
ність; ~ damage заподіювати збитки; ~ death 
cпричи няти смерть; ~ death accidentally ви-
падково (с)причиняти смерть; ~ death by 
dangerous driving заподіювати смерть небез-
печним керуванням; ~ destruction спричи-

няти руйнування; ~ disturbance(s) спричи-
няти заворушен ня; ~ effect relation причин-
ний зв’язок; ~ fire спричиняти пожежу; ~ for 
divorce підстава для розлучення; ~ grievous 
bodily harm спричиняти серйозне тілесне 
ушкодження; ~ in law судова справа; ~ 
inconvenience завдавати незручностей; ~ 
international scandal спричиняти міжнарод-
ний скандал; ~ intoxication викликати інток-
сикацію; ~ list перелік майбутніх судових за-
сідань, перелік (список) справ до слухання; 
~ of accident причина нещасного випад ку; ~ 
of accusation підстава обвинува чення; ~ of 
action мотив (причина) дії, підстава (подан-
ня) позову; ~ of-action estoppel неприпусти-
мість заперечень стосовно підстави позову;  
~ of arrest підстава для арешту; ~ of 
cancellation підстава анулювання (скасуван-
ня); ~ of charge підстава висунутого 
обвинува чення; ~ of crime причина злочину;  
~ of damage причина заподіяних збитків (за-
вданої шкоди); ~ of death причина смерті;  
~ of discontent причина невдо волення; ~ of 
divorce причина розлу чення; ~ of justice  
справа правосуддя; ~ of loss причина заподі-
яних збитків (завданої шкоди); ~ of offence 
(offen se) причина злочину; обставина, що 
сприяє (сприяла) вчиненню злочину; ~ 
offence (offense) (to smb.) образити (ко-
гось), завдати образи (комусь); вчи няти зло-
чин; ~ people’s deaths спри чиняти загибель 
людей; ~ smth. to be done забезпечувати 
здійснення чогось; ~ suspicion (to fall on 
smb) викликати (збуджувати) підозри (про-
ти когось); ~ the death of (a person) by 
criminal means спричинити смерть злочин-
ним способом (особі); ~ to be done приму-
шувати зробити (щось); розпоряджати ся про 
виконання (здійснення) (чогось); ~ trouble 
спричиняти проблеми

cause-and-effect — причини і наслідки
cause-and-issue advertising — проблемна 

реклама
causing — 1) спричинення, заподі яння, 

завдання (шкоди тощо); 2) який заподіює 
(завдає) (щось); ~ an explo sion спричинен-
ня вибуху; ~ an insured loss спричинення 
застрахованих збит ків; ~ bodily harm запо-
діяння тілесних ушкоджень; ~ death by 
careless driving спричинення смерті через 
необережне керування; ~ death by 
dangerous driving заподіяння смерті небез-
печним керуванням; ~ harm to relations 
among sections of the population зав дання 
шкоди відносинам між групами населення; 
~ of an explosion спричи нення вибуху; ~ of 
death by careless driving спричинення 
смерті через нео бережне керування; ~ 

catch causing
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serious bodily harm заподіяння (завдання) 
серйозних тілесних ушкоджень; ~ to commit 
suicide доведення до самогубства

caution — 1) забезпечення, гарантія, за-
става, поручництво; поручитель, обачність, 
обережність, пересторога, застереження; по-
передження (у т. ч. арештованого про відпо-
відальність за давання неправдивих свід-
чень, за дії тощо); попередження під час аре-
шту (про права особи, яку арештовують), 
попередження (арештованого) про те, що 
його слова можуть бути викорис тані проти 
нього; 2) попереджати (у т. ч. арештованого 
про те, що його слова можуть бути викорис-
тані про ти нього)/робити попередження  
(у т. ч. про права особи під час арешту); ~ 
board попереджувальний (про небезпе ку) 
напис; ~ money грошовий завдаток; ~ signal 
попереджувальний сигнал

cautionary jury instruction — попереджу-
вальна інструкція

cautious monetary policy — зважена (за-
вбачлива) монетарна політика

caveat — попередження
cease — припиняти(ся), зупиняти(ся); ~ 

and desist припиняти продовження (проти-
правної дії або протиправних дій); ~ and-
desist order наказ про заборону продовжен-
ня протиправної дії; ~ clause застереження 
про припи нення відповідальності фрахту-
вальника (у чартері); ~ fire припинення вог-
ню; ~ fire agreement угода про припинен ня 
вогню; ~ firing припиняти вогонь (стріляни-
ну); ~ payment припиняти платежі; ~ the 
prosecution of a case припиняти пересліду-
вання у справі; ~ to be (in) force втрачати 
силу (чинність); ~ to be effective втрачати 
силу (чинність); ~ to exist припиняти існу-
вання; ~ work припиняти роботу

ceased — який втратив силу (чинність) 
ceased patent — патент, що втратив силу
ceasefire, cease-fire — припинен ня вог-

ню
cede — поступатися, передавати (право)
cedent — цедент (той, хто поступається 

правом)
ceding insurer — цедент, перестрахуваль-

ник 
CEFTA — скор. Central European Free 

Trade Agreement
ceiling — стеля, межа підвищення; макси-

мальний рівень
ceiling bindings — граничні рівні зв’я-

зування
censors — цензори 
census — перепис; ценз
census-paper — формуляр перепису, пе-

реписний листок

central — центральний, головний, основ-
ний; ~ administration централь на адміністра-
ція, центральна влада; С. American Common 
Market Цент ральноамериканський спільний 
ринок; ~ apparatus центральний апарат 
(мініс терства тощо); ~ archives централь-
ний архів; ~ area of the city центр ве ликого 
міста; ~ authorities (authority) центральна 
влада; ~ body центральний орган; ~ city не-
гритянське гетто; ~ committee центральний 
комітет; ~ С. Criminal Court Центральний 
кри мінальний суд (у справах про злочини, 
вчинені за межами Великобританії);  
~ government approval затвердження цен-
тральним урядом; ~ government 
administrative organ адміністратив ний орган 
центрального уряду; ~ С. Intelligence Agency 
Центральне роз відувальне управління 
(США) (ЦРУ); ~ organ центральний орган; ~ 
prison центральна в’язниця; ~ security service 
центральна служба безпеки; ~ state bodies 
(organs) центральні орга ни державної влади; 
~ station alarm system централізована систе-
ма сигна лізації; ~ training prison  центральна 
в’язниця виправного перевиховання

Central European Free Trade Agreement 
(CEFTA) — центральноєвропейська угода 
про вільну торгівлю

central governments, regional, local or 
other public authorities — центральні уряди, 
регіональні, місцеві та інші органи влади

centralization — централізація
centralized — централізований
centralized file — єдиний файл
centralized filing — централізоване фор-

мування справ
centralized system of filing — централізо-

вана система формування справ
centralized system — централізована си-

стема
central rate — центральний валютний курс
central role of the learner — центральна 

роль учня
central tendency — середнє значення роз-

поділу
centrally planned system — централізова-

на планова система
centre(fter) — 1) центр, зосередження; 

скупчення; 2) центр; бюро; установа
Centre for Information, Discussion and 

Exchange on the Crossing of Frontiers and 
Immigration (CIREFI) — Центр інформації, 
аналізу та обміну з питань перетину кордону 
та іміграції

centre of excellence — провідний (науко-
во-дослідницький; освітній) центр

certain — певний
certain records — певні документи

caution certain
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certainty equivalent — детермінований 
еквівалент

certificate — 1) довідка, сертифі кат, сві-
доцтво (документ), посвідчення (документ); 
атестат; паспорт (устат кування); 2) письмо-
во засвідчувати (по свідчувати, підтверджу-
вати); видавати письмове свідоцтво (посвід-
чення); ате стувати (продукцію); ~ for 
marriage свідоц тво про шлюб; ~ fraud шах-
райство із сертифікатами; ~ holder власник 
сер тифіката (посвідчення, свідоцтва); ~ 
issued by authorities свідоцтво, видане орга-
ном влади; ~ of acknowledgement нотарі-
альне свідоцтво; ~ of airworthiness сертифі-
кат польотної придатності; ~ of annulment  
свідоцтво про анулювання; свідоцтво про 
розірвання шлюбу; ~ of appointment свідо-
цтво про призначен ня (керуючого конкурс-
ною масою тощо); ~ of appraisal акт експер-
тизи; ~ of audit акт ревізії; ~ of authority до-
відка, видана органом влади; ~ of authorship 
авторське свідоцтво, авторське посвідчення; 
~ of birth свідоцтво про народження; ~ of 
charges довідка про сплату; ~ of competence 
(competency) посвідчен ня про кваліфіка-
цію; ~ of compliance сертифікат відповіднос-
ті; ~ of conviction довідка про судимість; ~ of 
damage ава рійний сертифікат, свідоцтво про 
по шкодження (товару); ~ of death свідоц тво 
про смерть; ~ of deposit депозит ний сертифі-
кат; ~ of discharge довідка (свідоцтво) про 
звільнення; ~ of domicile довідка про місце 
проживання, про писка; ~ of education свідо-
цтво про освіту; ~ of examination акт експер-
тизи; ~ of existence довідка про те, що 
застрахо ваний живий; ~ of expert’s 
examination акт експертизи; ~ of export лі-
цензія на експорт; ~ of good conduct пози-
тивна характеристи ка, довідка про гарну по-
ведінку (у в’яз ниці); ~ of health довідка про 
стан здо ров’я, медична довідка, медичне 
свідоц тво; ~ of identification (identity) по-
свідчення особи; ~ of incapability for work  
свідоцтво про непрацездатність; ~ of 
incorporation сертифікат юридич ної особи, 
свідоцтво про реєстрацію (компанії); статут 
корпорації; ~ of indebtedness сертифікат 
заборгова ності, борговий документ, боргове 
зо бов’язання; короткотерміновий вексель; ~ 
of insurance страхове свідоцтво; ~ of 
judgement (judgment) довідка про судове рі-
шення; ~ of land registration свідоцтво про 
реєстрацію земельної власності; ~ of 
marriage свідоцтво про шлюб; ~ of 
measurement метрологічний атестат; ~ of 
nationality свідоцтво про національність; ~ 
of naturalization свідоцтво про натура-
лізацію; ~ of origin свідоцтво про по-

ходження (товару, вантажу); ~ of pay and 
tax deducted довідка про заробіт ну плату і 
утриманий податок; ~ of proprietorship сві-
доцтво про право власності; ~ of public 
officer видана державним чиновником до-
відка, видане державним чиновником по-
свідчення; ~ of quality сертифікат якості; ~ of 
receipt акт прийняття, розписка про 
одержан ня (отримання), довідка про при-
йняття (документа тощо); ~ of registration 
свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво про за-
несення до реєстру, акт грома дянського ста-
ну; ~ of registry реєстро ве свідоцтво; суднове 
свідоцтво, судно вий патент; ~ of retrocession 
свідоцтво про ретроцесію; ~ of right свідо-
цтво про право; ~ of share ownership свідо-
цтво про володіння ак цією (акціями); ~ of 
stock сертифікат на право власності на ак-
цію; ~ of taxation довідка про стягнення 
подат ку; ~ of unfitness for work довідка (сві-
доцтво) про непрацездатність; ~ of 
unserviceability акт списання, акт про не-
придатність до експлуатації; ~ of vaccination 
довідка про вакцинацію; ~ of validity посвід-
чення про чинність (дійсність); ~ of wage tax 
deduction довідка про утримання податку із 
заро бітної плати; ~ receipt voucher засвід-
чений виправдувальний документ

certificate of conformity — сертифікат 
відповідності

certificated — засвідчений; дип ломова-
ний; ~ bankrupt особа, оголо шена банкрутом 
рішенням суду; ~ check (cheque) чек із на-
писом банку про прийняття до сплати; ~ 
copy засвідчена копія; ~ teacher дипломова-
ний учитель

certificated accountant — дипломований 
бухгалтер

certificated bankrupt — особа, оголошена 
банкрутом за рішенням суду

certificated copy — завірена копія
certificated security — засвідчений цін-

ний папір
certification — атестація; по свідчення 

(дія); процедура сертифікації; акт засвідчен-
ня, видача посвідчення; засвід чення (у тому 
числі документа, підпису тощо); легалізація; ~ 
mark посвідчувальний знак; ~ of authenticity 
засвід чення автентичності (справжності); ~ of 
check засвідчення справжності чека; акцепту-
вання чека; ~ of conformity засвідчення відпо-
відності; сертифікат відповідності; ~ of 
judgement (judg ment) виконавчий припис; ~ 
procedure порядок сертифікації (засвідчен-
ня); ате стація; ~ scheme порядок сертифіка-
ції; ~ system система сертифікації

certification auditing — сертифікаційний 
аудит

certainty certification
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certification body — орган із сертифікації
certificate of authority — доручення
certificate of deposit — депозитний сер-

тифікат
Certificate of positive assurance of 

conformity — сертифікат позитивно го за-
свідчення відповідності

Certificate of origin — сертифікат похо-
дження

certified accountant — дипломований 
бухгалтер, ревізор

certified check — посвідчений чек (чек, 
акцептований банком)

certify — 1) затверджувати, дозволяти;  
2) засвідчувати, завіряти 

certiorari — витребування справи вище-
стоящим судом

cess — збір, податок
cessation (seseijn) — припинення, 

зупинен ня; перерва; ~ of armed conflict при-
пинення збройного конфлікту; ~ of arms 
припинення військо вих дій, перемир’я; ~ of 
breathing при пинення дихання; ~ of cerebral 
func tion припинення церебральної функції 
(мозку); ~ of community of property припи-
нення спільності володіння май ном; ~ of 
economic sanctions припинення економіч-
них санкцій; ~ of employment припинення 
найму; ~ of interest втрата об’єкта страху-
вання; ~ of misery припинення страждань;  
~ of nuclear tests припинення ядерних ви-
пробувань; ~ of operation припинення опе-
рації; ~ of payments зупинення платежів; ~ of 
sanctions припинення санкцій; ~ of the civil 
case (procee dings) закриття провадження у 
цивіль ній справі; ~ of the criminal case за-
криття кримінальної справи; ~ of use припи-
нення використання; ~ of warfare припинен-
ня війни (військових дій); ~ of work припи-
нення роботи

cession — поступка, відступлення; пе-
редача (прав тощо), цесія; ~ clause застере-
ження про право фрахтівника перевідступи-
ти укладену ним угоду іншій особі (в чарте-
рі); ~ of goods передача майна (боржником 
кредито рам за неможливості сплати боргів); 
~ of land передача землі, відступлення зе-
мельної власності; ~ of possession передача 
(відступлення) володіння; ~ of property пе-
ревідступлення власності; ~ of right переда-
ча (уступлення, цесія) права; ~ of tax liability 
відступлення заборгованості з податкових 
платежів; ~ of territory передача (відступ-
лення) території

ceteris paribus — за інших незмінних умов
chain — 1) мережа роздрібних магазинів 

або банківських філій; 2) послідовність; лан-
цюг

chain of effects — ланцюг результатів
challenge — 1) складне завдання, пробле-

ма; 2) сумнів; 3) виклик
challenging — 1) складний; 2) що містить 

виклик
chair — 1) голова, головуючий, керів ник, 

головування; суддівство, місце го лови (голо-
вуючого); посада судді; по сада мера; пост спі-
кера Палати громад (британського парламен-
ту); 2) головувати (на засіданні тощо); ~ a 
meeting вести збори, головувати на зборах, 
бути го ловою зборів; ~ of law кафедра права 
(посада); ~ of the inquiry голова слідчої комісії

chairmаn — голова
chairman’s statement — звіт голови
challenge — 1) виклик на супереч ку; за-

перечення; оскарження, оспорю вання; відвід 
(у т. ч. присяжних); недо пущення виборця 
до голосування; пізна вальний сигнал; 2) зне-
важати; запере чувати, опротестовувати; ки-
дати вик лик, відводити, давати відвід (у т. ч. 
при сяжним), заявляти відвід (судді, свідку 
тощо); оскаржувати, оспорювати; ви магати 
визнання недійсними результатів голосуван-
ня; питати пароль (перепуст ку); показувати 
пізнавальні сигнали; ~ a candidature відхи-
ляти кандидатуру; ~ a check (cheque) оспо-
рювати чек; ~ a juror заявляти про відвід 
присяжного засідателя, відводити присяж-
ного засі дателя; ~ a law оскаржувати закон;  
~ а sentence in an appeal оскаржувати вирок; 
~ a witness заявляти відвід свідку, відводити 
свідка; ~ an accusation відхи ляти обвинува-
чення; ~ conviction ос каржувати засуджен-
ня; ~ election results оскаржувати результа-
ти ви борів; ~ election results in court ос-
каржувати результати виборів у суді; ~ for 
cause відвід (присяжного засіда теля) на 
конкретній підставі (або з конкретних моти-
вів); заперечення, обґрун товане посиланням 
на конкретні обста вини; ~ in court оспорюва-
ти у суді; ~ jurors заявляти відвід присяж-
ним; ~ of jurisdiction відвід непідсудності;  
~ of the judge відвід судді; ~ propter affectum 
відвід з посиланням на упе редженість; ~ the 
accuracy of state ment оспорювати правиль-
ність (точ ність) твердження; ~ the consti-
tutionality (of smth.) оскаржувати конститу-
ційність (чогось); ~ the judge відводити суд-
дю; ~ the refusal of work оскаржувати 
відмову у роботі; ~ to an individual grand 
juror відвід члена колегії присяжних (вели-
кого журі); ~ to fight a duel виклик на дуель; 
~ to the jury (array) відвід усьому (складу) 
журі (або суду); ~ to the favor (favour) відвід 
з мотивів зацікавленості (знайомства); ~ to 
the panel відвід усього складу при сяжних;  
~ to the poll відвід присяжного (присяжних); 

certification challenge
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~ to the polls відвід окре мих присяжних засі-
дателів

chamber — контора адвокатів 
chamber (of the European Court of 

Justice) — палата (Європейського Суду)
chamber палата constituency — вибор-

чий округ 
chancellery — канцелярія
change — 1) заміна, зміна (чогось); підмі-

на; 2) міняти, змінювати; обміню ватися; ~ 
address змінювати адресу; ~ allegiance змі-
нювати громадянство; ~ attitude змінювати 
ставлення; ~ beliefs змінювати переконання; 
~ borders forcibly змінювати кордони на-
сильницьким шляхом; ~ confession відмов-
лятися від зізнання; ~ constitu tional order  
змінювати конституційний лад; ~ convictions 
змінювати переконан ня; ~ hands переходити 
з рук у руки, переходити до іншого власни-
ка; ~ in behavior (behaviour) зміна поведін-
ки; ~ in definition зміна визначення (або 
формулювання); ~ in practice зміна процеду-
ри; ~ in statistical recording зміна статистич-
ної звітності; ~ in the state boundary зміна 
державного кор дону; ~ job (location) міняти 
місце ро боти; ~ liability змінювати вид відпо-
відальності, змінювати суб’єкт відпові-
дальності; ~ of address зміна адреси, пере-
адресування; ~ of allegiance зміна громадян-
ства; ~ of attitude зміна став лення; ~ of 
domicile зміна місця про живання, зміна домі-
циля; ~ of govern ment зміна уряду; ~ of 
government by other зміна уряду незаконним 
спосо бом; ~ of legal address зміна юридич ної 
адреси; ~ of name зміна імені (або назви); ~ of 
ownership поділ власності; ~ of-ownership fee 
внесок (плата) за поділ власності; ~ of-
ownership mort gage deed заставний сертифі-
кат на поділ власності; іпотечне свідоцтво про 
поділ власності; ~ of profession зміна профе-
сії; ~ of system зміна системи; ~ of venue зміна 
територіальної підсудності, перенесення 
справи до іншого суду; ~ residence змінювати 
місце проживан ня; ~ testimony змінювати 
свідчення; ~ the law (legislation) змінювати 
зако нодавство; ~ the sentence змінювати ви-
рок (нижчого суду)

changeable — 1) рухомий; гнучкий; мін-
ливий; 2) змінний, замінний

change in quantity supplied — зміна вели-
чини пропозиції

chance node — випадковий вузол
Chancellor of the Exchequer — канцлер 

казначейства (міністр фінансів Великобри-
танії) 

change-over — перехід; перебудова
changed — 1) замінений; 2) оновлений; 

3) змінений; 4) повернений

channel — канал; джерело; засіб (зв’язку, 
інформації)

char — поденна робота
character — якість (ґатунок); характер; 

характерна риса
characteristic — 1) характеристика; пара-

метр; 2) особливість; властивість; характер-
на риса

charge І — ціна, вартість, нарахування, 
відрахування

charge ІІ — ведення (чогось); піклу вання; 
ціна, видаток, орендна плата, на рахування, 
сума позову, збір, мито; податок; доручення, 
завдання, місія, за відування, обов’язок, 
зобов’язання; ви мога, заставне право, обтя-
ження (речі), обвинувачення, звинувачення, 
ставлен ня за вину, відповідальність; пункт 
об винувачення, обвинувальний висновок; 
обернення догани (або стягнення); напуття 
присяжним (з боку голови суду), аргумента-
ція по справі, аргументація у позовній заяві 
на спростування можливих аргументів від-
повідача, військ висновок суду 

charge account — кредит за відкритим 
рахунком

charge off — витрати (списання вартості 
активів на витрати звітного періоду)

charges — 1) збори та податки; 2) ціна;  
3) боргове зобов’язання; дебет 

charges having equivalent effect — збори 
та податки еквівалентного впливу

changes in accounting policy — зміни в 
обліковій політиці

changes in equity — зміни в капіталі
changes in financial position — зміни фі-

нансового становища
chargeable accounting period — оподат-

кований обліковий період (період часу, який 
використовується для визначення прибутку, 
що підлягає оподаткуванню)

chargeable assets — активи, що підляга-
ють оподаткуванню

chargeable gain — оподаткований випад-
ковий прибуток

chargeable event — поділ, пов’язаний з 
оподаткуванням

chargeable transfer — оподаткований пе-
реказ

charitable — благодійний, філан тро-
пічний, милосердий; ~ bequest за повідальне 
відказування рухомості з благодійною метою; 
~ contribution благодійний внесок, внесок із 
благодій ною метою, добровільний внесок на 
су спільні потреби; ~ corporation благо дійна 
корпорація; ~ donation благодійне пожертву-
вання, пожертвування із бла годійною метою; 
~ endowment благодій не пожертвування; 
благодійний фонд; ~ gift пожертвування на 
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благодійні цілі; ~ institution благодійна інсти-
туція (установа); установа, що існує на бла-
годійні пожертвування; ~ organization благо-
дійна організація; ~ purpose благо дійна мета; 
~ trust благодійний фонд

charities — благодійна діяльність
charity — милостиня; благодійність, бла-

годійна діяльність; філантропія, ми лосердя; 
благодійна установа, благо дійне товариство; 
притулок

chapter — глава
character — буква, цифра, знак
characteristic І — характерний; типовий
characteristic ІІ — характеристика, від-

мітна риса
charge-off — відрахування, вирахування; 

скорочення; списання 
charismatic authority — харизматична 

влада
charitable contribution — благодійний 

внесок
chart — діаграма; схема; таблиця; карта
charitable — доброчинний 
charity — доброчинність
charity accounts — благодійні рахунки
charter — 1) переважне право; привілей; 

2) статут; 3) чартер
chartered accountant — привілейований 

бухгалтер
chart of accounts — план рахунків
chaser — запит
chattel — частина рухомого майна 
cheap — 1) дешевий; 2) що має низьку 

купівельну силу
cheap money — гроші, які мають низьку 

купівельну ціну
check — 1) контроль, перевірка; 2) чек;  

3) перешкода; зупинка, затримка
checkable deposit — чековий вклад
check register — реєстр чеків
checker — контролер 
checking — перевірка; контроль
checking account — поточний рахунок  

(у банку)
checklist — контрольний перелік 
checkoff — 1) вирахування із заробітної 

плати; 2) відмітка про виконання
check-out — 1) перевірка; контроль;  

2) контрольно-касовий пункт
checks-and-balances — стримувальні та 

врівноважувальні сили 
check-up — технічний огляд; перевірка 

стану
checkweighing — перевірка ваги
chemical agent — хімічна речовина
cheque — чек
cheque guarantee cards — картки, що га-

рантують чек

cheque payable to a named person — імен-
ний чек

chief — голова, керівник, завідувач
chief accountant — головний бухгалтер
chief audit executive — керівник вну-

трішнього аудиту
chief executive — виконавчий директор
chief managerial accountant — головний 

бухгалтер-контролер, фінансист-контролер
chief supplier — головний/основний по-

стачальник
child allowance — знижка на дитину
child care benefits — матеріальна допо-

мога по догляду за дітьми
chips — гроші; монети
choice — 1) асортимент; 2) вибір; відбір; 

3) альтернатива
choice between the value of the goods 

and the value of the leisure — вибір між цін-
ністю благ та цінністю відпочинку

choosing policy instrument — вибір полі-
тичних знарядь

chop — 1) тавро, фабрична марка; 2) сорт
chronological — хронологічний
chronological arrangement — системати-

зація за хронологічною ознакою
chronological inventory — опис за хроно-

логічним порядком
cipher — шифр, код, символ
circle — цикл, коло
circuit — 1) колообіг, обіг; 2) ланцюг; схема
circuit rider — виїзний службовець
circular — циркуляр; реклама; оголо-

шення
circular flows model — модель циркулю-

ючих потоків 
circulate — циркулювати; бути в обігу 
circulating assets — оборотні кошти
circulating (floating) capital — циркулю-

ючий (плаваючий) капітал
circulation — 1) циркуляція; обіг; оборот; 

2) розповсюдження
circulation of works — обіг творів мисте-

цтва
circumstances — обставини, умови; стан 

справ; матеріальний стан
circumvention — обхід угоди
citizen — громадянин 
citizen participation — участь громадян
citizenship — громадянство
citizenship of the Union — громадянство 

Союзу
civil dialogue — суспільний діалог; діалог 

із громадянським суспільством
civil disobedience — громадянська непо-

кора
civil disturbances — громадські завору-

шення

charities civil
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civil protection — цивільний захист
civil register — книга реєстрації актів ци-

вільного стану
civil service — державна/громадянська 

служба
civil wrong — цивільне правопорушення
civilian crisis — цивільна криза
civilian crisis management — врегулюван-

ня цивільних криз
claim — 1) вимога; претензія; позов; ре-

кламація; 2) затвердження
claimant — 1) особа чи установа, що по-

дає вимогу; 2) претендент
claim processing expenses — витрати по 

обробці вимог про відшкодування шкоди
clampdown — обмеження 
claims payable — страхове відшкодуван-

ня до оплати
claims reported but not paid — заявлені, 

але неоплачені збитки 
clandestinely — нелегально, незаконно
clarify — прояснити, внести ясність
clarity of the treaties — ясність договорів
class — 1) клас; 2) категорія; вид; група; 

3) сорт; якість 
class of assets — вид активів
class price — престижна ціна
classer — сортувальник; бракувальник
classical elite theory — класична теорія 

еліти
classical planning — класичне плануван-

ня
classical utilitarian (Benthamite) welfare 

function — класична утилітаристська (Бент-
хама) функція добробуту

classification — 1) класифікація; систе-
матизація; групування; 2) класифікаційна 
група, номенклатура

classification analysis (as technique in 
problem specification) — класифікаційний 
аналіз (як технологія конкретизації пробле-
ми)

сlassification of servicies — класифіка-
ція/класифікатор послуг

classification system — система класифі-
кації

classified — секретний, засекречений, що 
має гриф секретності

classified data — дані обмеженого до-
ступу

classified documents — засекречені доку-
менти

classified information — засекречена ін-
формація

classify — класифікувати
clause — пункт, положення, стаття; умо-

ва, застереження
clause of a contract — пункт договору

clean out an account — зняти всі гроші з 
рахунку

clean unconditional acceptance — безу-
мовний акцепт

clear an account — сплатити за рахунком
clearing — 1) очищення, розчищення;  

2) кліринг, безготівкові розрахунки
clearing accounts — клірингові розрахунки
clearing bank — кліринговий банк
clearing house — 1) розрахункова палата; 

2) організація збору, класифікації і поши-
рення інформації

clearing house funds — розрахункові за-
соби

clearing union — кліринговий союз
clearly — ясно, зрозуміло, недвозначно
clerical — канцелярський, конторський, 

офісний
clerk — клерк, конторський службовець
client acceptance — 1) приймання виро-

бів клієнтом; 2) акцепт, акцептування (ра-
хунку або векселя)

client base — клієнтура, контингент клі-
єнтів

client’s account — рахунок клієнта
client’s advocate — прибічник клієнта
client’s funds — кошти клієнтів
climb — підвищення 
clique — “кліка”, біржові спекулянти
clock-in (on) — реєструвати час прибут-

тя на роботу 
clock-out (off) — реєструвати час закін-

чення 
close — 1) закриття; 2) кінець, завершення
close an account — закрити рахунок у 

банку
close-out — розпродаж товарів у зв’язку 

із закриттям підприємства 
close cooperation — тісна співпраця; 

близька співпраця
closedown — припинення роботи 
closed economy — закрита економіка
closed monopoly — закрита монополія
closed-ended question — закрите запи-

тання
closer cooperation — тісніша співпраця; 

ближча співпраця
closing — ліквідація, закриття 
closing assets — активи остаточного ба-

лансу
closing balance — залишок на рахунку на 

кінець дня, кінцевий залишок (сальдо)
closing entries — кінцеві записи
closing stock (inventory) — кінцевий запис
closing rate — валютний курс на звітну дату
closing rate method — метод курсу на 

звітну дату
closure — закриття

civil closure



70

closure rule — правило припинення дебатів 
clubs, theory of — теорія клубів
clustering — кластеризація
clutter — безлад, метушня
co-applicant (co-beneficiary) — співпо-

давач 
Coase’s theorem — теорема Коуза
Coasian outcome — результат Коуза
Cobb-Douglas production function — ви-

робнича функція Коба–Дугласа
cobweb — павутина (модель рівноваги)
code — 1) правила; норми; кодекс; стан-

дарт; 2) код; шифр
Code of Conduct for Civil Servants — Ко-

декс поведінки держслужбовців
code of ethics — кодекс етики
code of practice — кодекс усталеної прак-

тики
Code of Good Practice — Кодекс належ-

ної практики прийняття та застосування 
стандартів

сodebook — кодова книга
co-debtor — один із боржників 
codecision — спільне ухвалення рішень 

(Радою ЄС та Європейським Парламентом)
codecision procedure — процедура спіль-

ного ухвалювання рішень
code of law — кодекс, звід (зведення) за-

конів 
coder — код, шифр; кодування; кодекс, 

звід законів; норма
codification — кодифікація 
coding — кодифікація
coefficient — коефіцієнт; індекс; показник
coefficient of variation — коефіцієнт варі-

ації
co-financing — співфінансування 
cognitive approach — когнітивний підхід
coherence — 1) погодженість, зв’язаність; 

2) внутрішня стійкість
coherent and comprehensive strategies 

for lifelong learning — узгоджені та всебічні 
стратегії ціложиттєвого навчання

cognitive process theories of work 
motivation — когнітивні процесуальні теорії 
мотивації до праці

cohesion — гуртування; згуртованість
cohesion financial instrument — фінансо-

вий інструмент гуртування
Cohesion Fund (CF) — Фонд гуртування
cohesive force — згуртована сила; гурту-

вальна сила
coin — монета; чеканити монети
coinage — 1) карбування монет; система 

карбування; 2) монетна система
coincedenta — збігається, відповідний
сoincide (with) — збігатися (з), відпові-

дати, рівнятися

coincide with facts — відповідати фактам
coincidence — збіг, суміщення
coicidence circuit — схема збігу
coincidence correction — поправка на збіг
coincidence error — помилка збігу, по-

хибка збігу
colonial division of labour — колоніаль-

ний поділ праці
collaboration — співпраця
collate — 1) сортування, упорядкування, 

об’єднання; 2) зіставляти, порівнювати, зві-
ряти, сортувати, організовувати

collate with the original — звіряти з ори-
гіналом

collateral — застава, забезпечення
collateral effects — побічні ефекти
collateral execution — спільне виконання
collateralization — закладання
collating — сортування, вибірка, впоряд-

кування даних, об’єднання
collating operation — операція розкладки 

і підбору
collating sequence — схема впорядкування
collation — порівнювання, звірення
collect — 1) збирати; 2) інкасувати; 

справляти податки
collecting bank — банк-інкасатор
collection — 1) збирання; 2) сукупність; 

система, колекція; 3) інкасо, грошовий збір
collection agency — агенція у справах 

стягнення боргів
collection order — інкасове доручення
collection of checks — інкасо чеків
collection period — період інкасації
collective agreement — колективна угода
collective bargaining — переговори про 

умови праці та оплати; укладення колектив-
ного трудового договору

collective choice — колективний вибір
collective defence — колективна оборона
collective good — духовні блага
collective/public goods — колективні/ 

суспільні блага
collective ministerial responsibility — ко-

лективна міністерська відповідальність
collector — 1) збирач; 2) колекціонер;  

3) інкасатор, касир
colon — двокрапка
collusion — таємна угода
column — графа, стовпчик
combat — боротися 
combating monopoly power — боротьба з 

монополією
combined — багатонаціональний
combination — 1) комбінація; комбіну-

вання; об’єднання; 2) союз
combine — 1) поєднання; 2) комбінат; 

об’єднання

closure combine
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comfort letter — рекомендаційний лист
comitology — комітологія
comma — кома
command — 1) панування, влада; кон-

троль; 2) розпорядження
command economy — командна економі-

ка
command of high price — продавати за 

високою ціною
command at the market — контролювати 

ринок, господарювати на ринку
command a ready sale — легко продава-

тися
command finance — розпоряджатися фі-

нансами
Commander-in-Chief — Верховний го-

ловнокомандувач 
comment — зауваження, відгук, коментар
comment letter — лист із зауваженнями
commercial — рекламна комерційна пере-

дача; реклама й оголошення
commercial activity — комерційна діяль-

ність
commercial agent — торговий агент
commercial agriculture — комерційне 

сільське господарство
commercial bank — комерційний банк
commercial letter of credit — товарний 

акредитив
commercial policy — зовнішньоторго-

вельна політика
commercial presence — комерційна при-

сутність
commercial property — майно, яке вико-

ристовується для комерційних цілей
commercial (business) secret — комер-

ційна таємниця
commercially recoverable reserves — за-

паси промислового значення
commission — 1) комісійні, винагорода;  

2) вводити в експлуатацію; запускати; упо-
вноважувати, доручати; призначити на по-
саду

commission of a crime — вчинення зло-
чину

Commission security policy Advisory 
Group — Дорадча група Європейської Комі-
сії з безпекової політики

сommissioner — 1) член комісії; 2) упо-
вноважений; комісар

commissioning — здавання в експлуата-
цію, запуск 

commit — залучати; доручати; на діляти, 
повіряти, покладати (обов’язки, функції 
тощо), зобов’язувати, зв’язу вати зобов’я-
занням (когось); брати зо бов’язання, здій-
снювати (дію); вчиня ти, скоювати (злочин), 
передавати на розгляд (спір тощо); пере-

проваджува ти, брати (під варту), передава-
ти зако нопроект (у комітет або комісію за-
конодавчого органу)

commitment — вірність, відданість; здій-
снення (дії); учинення (злочину); обов’язок, 
зобов’язання; зо бов’язання, що обмежує сво-
боду дій; надходження (ув’язненого до місця 
ув’язнення); арешт, взяття під варту; наказ 
про ув’язнення; направлення (ув’язне ного до 
місця ув’язнення); передача на розгляд; ~ 
arising (from smth.) зобов’я зання, що випли-
ває (з чо гось); ~ as a prisoner взяття під варту 
як обвинуваченого; ~ by court взяття під 
варту за рішенням суду; ~ for observation на-
правлення під спостере ження; ~ for trial від-
дання під суд; пе редача на розгляд суду; ~ 
law договірне право; ~ letter письмове зобо-
в’язання; ~ to refrain from the threat of force 
зобов’язання утримуватися від погрози си-
лою; ~ warrant наказ про взяття під варту

commitments — тарифні зобов’язання 
(поступки)

committee — комітет
committee of inquiry — слідчий комітет
Committee of the Regions (CoR) — Ко-

мітет регіонів
Committee on agriculture — Комітет 

СОТ по сільському господарству
Committee on regional trade 

agreements — Комітет СОТ з регіональних 
торговельних угод

Committee on trade and development — 
Комітет з торгівлі і розвитку

Committee on trade and environment — 
Комітет СОТ з торгівлі та зовнішнього се-
редовища

Committee on the Instrument for 
Structural Policies for Pre-Accession — Ко-
мітет передприєднавчого структурного ін-
струменту

commodity — 1) товар; 2) предмет широ-
кого вжитку, продукт

commodity agreement — товарна угода
commodity assistance — допомога това-

рами
commodity contract — контракт на по-

ставку товару
commodity policy — товарна політика
commodity tax — податок на товар
common — звичайний, загальний, спіль-

ний, подібний 
common action — спільна діяльність
common agricultural policy — спільна 

сільськогосподарська політика
common banking market — спільний ри-

нок банківських послуг
common commercial policy — спільна 

торговельна політика

comfort common
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Common Court of Appeal — загальний 
апеляційний суд 

common cultural heritage — спільна куль-
турна спадщина

common customs tariff — спільний мит-
ний тариф

common defence policy — спільна обо-
ронна політика

common equity — капітал у формі зви-
чайних акцій

common European asylum system — 
спільна європейська система притулку

common fisheries policy — спільна полі-
тика щодо рибальства

common foreign and security policy, 
CFSP — спільна зовнішня політика та безпе-
кова політика

common framework of guidelines — спіль-
ні рамки настанов

common market — спільний ринок
common market organisations — спільні 

організації ринків
common objectives — спільні цілі
common policy — спільна політика
common policy on asylum and 

migration — спільна політика щодо притул-
ку та міграції

common position — спільна позиція
common security and defence policy 

(CSDP) — спільна безпекова та оборонна 
політика

common stock — звичайні акції
common strategy — спільна стратегія
Common trade policy or common 

commercial policy — Загальна торгова полі-
тика Євросоюзу

common transport policy — спільна тран-
спортна політика

common vocational training policy — 
спільна політика (щодо) професійного на-
вчання

commonwealth — 1) держава; 2) добро-
бут; 3) співдружність 

commonwealth preferences — преферен-
ції Співдружності

communicability (as criterion for 
choosing policy instruments) — комуніка-
бельність (як критерій вибору інструментів 
політики)

communicate — повідомляти (to), повідо-
млятися (with)

communication — контакти, зв’язки 
Communication (from the Commission; 

from the Council; national government) — по-
відомлення (Комісії; Ради; національного 
уряду) 

communicating/communication analysis — 
аналіз комунікації; комунікативний аналіз

communication — комунікація; обмін ін-
формацією 

communication plan — комунікативний 
план; план комунікативно-інформаційних 
заходів

communications — комунікації
communications objectives — комуніка-

тивні цілі
communications tactics — комунікативна 

тактика
community charge — комунальний збір
communitization — успільнотнення
Community — Спільнота
Community acquis — доробок Спільноти
Community act — акт Спільноти
Community action — 1) захід Спільноти; 

2) дія Спільноти
Community action programme — програ-

ма дій Спільноти
Community agencies — агенції Спільноти
Community assistance — спільнотова до-

помога
Community bodies — органи Спільноти
Community “bridge” — “місток” успіль-

нотнення
Community criteria — критерії Спільноти
Community Customs Code (CCC) — 

Митний кодекс Спільнот(и)
Community employment policy — політи-

ка Спільноти щодо зайнятості
Community framework — рамки Спільноти
Community funding — cпільнотове фі-

нансування
Community institutions — інституції 

Спільноти
Community instrument — інструмент 

Спільноти
Community jargon/Eurospeak — жаргон 

Спільноти; “Євромова”
Community law — право Спільноти
Community legal instrument — правовий 

інструмент Спільноти
Community method — спільнотовий метод
Community Network of National 

Academic Recognition Information Centres — 
Спільнотова мережа національних інформа-
ційних центрів з питань академічного ви-
знання

Community official — посадовець Спіль-
ноти

Community part of the Treaties — спіль-
нотова частина договорів

Community penalty — санкція Спільноти
Community Plant Variety Office 

(CPVO)  — Спільнотова служба з рослинно-
го розмаїття (ССРР; CPVO)

Community programme aiming to 
stimulate inter-regional cooperation within 

Common Community
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the EU (Interreg) — Спільнотова програма 
зі стимулювання міжрегіональної співпраці 
всередині ЄС (“Інтерреґ”; Interreg)

Community servant — службовець Спіль-
ноти

Community social policy — соціальна по-
літика Спільноти

Community structural measures — струк-
турні дії Спільноти

Community Support Framework (CSF) —
Спільнотова концепція підтримки (СКП; 
CSF)

Community transit — транзит територією 
Спільноти

Community’s international price 
competitiveness — міжнародна цінова кон-
курентоздатність Спільноти

Community’s rights — права Спільноти
Community-wide exchanges of students — 

обмін студентами в масштабі Спільноти
Community-wide policy — загальноспіль-

нотова політика
Community’s own resources — власні ре-

сурси Спільноти
commute — доїжджати щодня на роботу 
company — компанія, товариство, фірма
company executive — керівник компанії
comparability — порівнянність
сomparable financial statements — порів-

нянна фінансова звітність
comparable standards — зіставні стандар-

ти 
comparative advantage — відносна пере-

вага
comparative analysis — порівняльний 

аналіз
comparatives — відносні показники
comparative advantage — порівняльна 

перевага
comparative measurement of 

achievement — порівняльний вимір досяг-
нення

comparative statics — порівняльна статика
compare — порівнювати, звіряти
comparison — порівняння, зіставлення
comparison group — порівняльна група
compensated demand schedule — графік 

компенсованого попиту
compensating balance — компенсаційний 

залишок
compensating variation — компенсаційна 

зміна (доходу)
compensation — компенсація (плата)
compensation of employees — виплати 

службовцям
compete — 1) конкурувати; 2) змагатися
competence — компетентність
competency — вміння, компетентність

competent — компетентний; належний; 
законний, дієздатний; право здатний, право-
можний; правочинний; який відповідає ви-
могам права; який має право; ~ agent повно-
правний пред ставник (у господарчому пра-
ві); ~ authorities компетентні власті; ~ 
authority належний орган; належна право-
можність; компетентна влада; ав торитетний 
(компетентний) фахівець; ~ before the law 
правоможний; ~ bodies компетентні органи; 
~ court компетент ний суд, суд належної 
юрисдикції; ~ evidence доказ, що може бути 
прийня тим (приймається) судом; належний 
до каз (що визнається судом); ~ evidence of 
guilt прийнятний доказ вини; ~ for the 
defence (defense) який має право давати ви-
правдувальні свідчення; ~ for the 
prosecution який має право давати викри-
вальні свідчення; ~ jurisdiction належна 
юрисдикція; ~ majority необ хідна більшість 
(голосів тощо); біль шість, що вимагається 
законом; ~ officer правоможний (правочин-
ний) чиновник; ~ organs компетентні орга-
ни; ~ party експерт (суду); ~ person компе-
тентна особа; ~ to give evidence який має 
пра во давати свідчення, який має право на-
давати докази; ~ to transact business право-
можний вести справи; ~ witness належний 
(правоможний) свідок

competing firms — конкуруючі фірми
competition — конкуренція, змагання
competition law syn. antitrust law — кон-

курентне право
competition policy — конкурентна полі-

тика
competitioner — здобувач, конкурент
competitive — конкурентний, конкурен-

тоздатний
competitive ability — конкурентоспро-

можність
competitive activity — конкурентна бо-

ротьба
competitive advertisement — переконли-

ве рекламне оголошення
competitive advantage (unjustified) — 

конкурентні переваги (необґрунтовані)
competitive analysis — конкурентний 

аналіз
competitive bidding process — тендер; 

конкурс на отримання права проведення ро-
біт

competitive bid for a contract — заявка на 
участь у конкурсі на укладання контракту

competitive conditions — умови конку-
ренції

competitive distortion — спотворення 
конкуренції

competitive firm — конкурентна фірма

Community competitive
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competitive fringe — конкурентне ото-
чення

competitive liberalization — конкурентна 
лібералізація

competitive list — конкретний лист 
competitive market — конкурентний ринок
competitive merit system — конкурсна 

кадрова система
competitive parity approach — метод па-

ритету з конкурентами
competitive price — конкурентна ціна
competitive pricing — конкурентне ціно-

утворення
competitiveness — конкурентоздатність
competitiveness of Community (Union’s)

industry — конкурентоздатність промисло-
вості Спільноти (Союзу)

competitor — конкурент; суперник
compilation — підготовка інформації, 

компіляція
compilation engagement — завдання з 

підготовки інформації
compile — компілювати, складати, збира-

ти, накопичувати
complain — подавати рекламацію чи пре-

тензію; скаржитися
complainant — організація чи особа, яка 

подає рекламацію 
complaint — рекламація; претензія; скарга
complaint letter — рекламація
complement — 1) додаток; 2) доповнюва-

ти, укомплектовувати
complementarity — взаємодоповнення, 

комплементарність
complementary — доповнювальний
complimentary close — заключна фраза 

(у листі)
complementary goods — взаємодоповню-

вані товари
complete — 1) завершений; по вний; комп-

лектний; 2) доводити до кінця, завершувати; 
заповняти (лист опиту вання тощо)/укомп-
лектувати; відбува ти (покарання); ~ a crime 
доводити злочин до кінця; ~ a form заповню-
вати бланк; ~ an appeal завершувати апеля-
ційне провадження у справі; ~ an investigation 
завершувати розслідуван ня; ~ and exclusive 
sovereignty по вний і виключний суверенітет; 
~ agreement повна згода; ~ assignment повна 
передача, повне перевідступлення; ~ audit  
повна ревізія; ~ crime заверше ний злочин; ~ 
defence (defense) дос татній захист; ~ 
deprivation of freedom of movement повне по-
збавлення сво боди пересування; ~ equality по-
вна рівність; ~ failure  фіаско; ~ injury за гальна 
сума збитків; ~ inquiry завер шене розсліду-
вання; ~ investigation завершене розслідуван-
ня; ~ isolation цілковита ізоляція; ~ 

legalization  по вна легалізація; ~ offence 
(offense) за вершений злочин; ~ one’s term 
відбу вати покарання; ~ ownership повне пра-
во власності; ~ punishment відбу вати покаран-
ня; ~ self-government повне самоврядуван ня; 
~ sovereignty повний суверенітет; ~ 
specification повний опис винаходу (в заявці); 
~ withdrawal from occupied lands (territories) 
повний вихід з окупова них територій

complete attempt — закінчений замах
completed contract method — метод облі-

ку результату проекту після його закінчення
completeness — повнота
completing the internal market — завер-

шення формування спільного ринку
completion — 1) завершення, закінчення; 

2) комплект 
complex — комплекс; сукупність
compliance — відповідність
compliance auditing — аудит виконав-

ської дисципліни
compliance cost — витрати на дотримання 

вимог; вартість виконання (збору податків)
complicity — співучасть
comply — виконувати (прохання, вимогу, 

закони, правила, норми тощо); дотримувати-
ся (чогось), діяти відповідно (до чогось), від-
повідати (чомусь), узгоджуватися (з чимось); 
підкорятися (нормам тощо); погоджуватися, 
поступатися; ~ to law узгоджуватися із зако-
ном (про нормативні акти тощо); ~ with a 
court order виконувати наказ суду (про того, 
хто повинен викону вати); ~ with a decision 
виконувати рішення, підкорятися рішенню; 
~ with a demand виконувати вимогу; ~ with а 
judgement (judgment) виконувати рішення 
(суду); ~ with legal require ments відповідати 
вимогам закону; ~ with procedural 
requirements відпо відати процесуальним ви-
могам; ~ with regulations виконувати поло-
ження (нормативний документ); ~ with rules 
виконувати правила; ~ with the forma lities 
дотримуватися формальностей; ~ with the 
laws виконувати закони; ~ with the terms of 
a contract виконувати умови (комерційної) 
угоди, дотримува тися умов (комерційної) 
угоди

comply with request — задовольнити 
прохання

comply with the judgment (of the ECJ) — 
виконати рішення (Європейського Суду)

component — компонент, складова, час-
тина, стаття

compose — складати
composite — складний, що складається з 

декількох частин
composite balance sheet — зведений ба-

ланс

competitive composite
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composite index — складний індекс
composite measure — складний/компо-

зитний вимірник; складне мірило
composition — 1) склад; структура; будо-

ва; 2) компромісна угода
compound — складний, що складається з 

декількох частин
compound interest account — рахунок, за 

яким нараховуються проценти, ощадний 
вклад

compound number — складне число
compounding — виплата відсотків на по-

чаткову суму вкладу
comprehensive — осяжний, ґрунтовний, 

всебічний, комплексний
comprehensive auditing — комплексний 

аудит
comprehensiveness — ґрунтовність, пов-

нота, обсяг, комплексність
comprehensive rationality — вичерпна 

раціональність
comprise — складатися, містити, охоплю-

вати
compromise — компроміс
cоmpound financial instrument — комбі-

нований фінансовий інструмент
compound instrument — комбінований 

інструмент
comprehensive basis of accounting — за-

гальні основи бухгалтерського обліку
comprehensive income — повний дохід
comptroller — контролер; керівник 

контрольно-ревізійного і бухгалтерського 
відділів

compulsory — обов’язковий
compulsory expenditure — обов’язкові 

видатки
compulsory policy instruments — приму-

сові інструменти/знаряддя політики
computation — підрахунок
compute — вираховувати, розраховувати, 

рахувати
computed value — розрахована вартість
computer — комп’ютер, обчислювальна 

машина
computer-assisted audit techniques 

(caat) — методи аудиту з використанням 
комп’ютерів 

computer-based — автоматизований, 
комп’ютеризований

computer-based document — документ, 
що формується на комп’ютері, електронний 
документ

computer centre — обчислювальний центр
computer information systems — комп’ю-

терні інформаційні системи
computer-related — пов’язаний із засто-

суванням комп’ютера

computer-understandable — зрозумілий 
для комп’ютера, машинозчитувальний

comradely cooperation — товариське 
співробітництво 

conceal — приховувати
concealment — приховування
concentrated interests — зосереджені ін-

тереси
concentration — концентрація, зосере-

дження
concentric circles — концентричні кола
concept — концепція; поняття
conception — концепція, ідея, поняття
concept note — концептуальна нота 
concern — 1) концерн; фірма; підприєм-

ство; 2) структурний підрозділ
concession — 1) поступка, знижка  

(в ціні); 2) концесія
concerted practice — узгоджені дії
concerted pricing practices — узгоджені 

дії щодо ціноутворення
concession — концесія
concessionary agreement — концесійний 

договір
conciliation — примирення, погоджу-

вальна процедура
conciliation committee — погоджуваль-

ний комітет (між Радою ЄС та Європей-
ським Парламентом)

concise — коротко, чітко, виразно
conclude — завершувати, укладати
conclusion — закінчення, завершення, ре-

зультат, висновок 
concord — угода, договір, узгодження
concordance — згода, відповідність, ал-

фавітний покажчик слів
concrete — конкретний, фактичний, ре-

альний
concrete fact — конкретний факт
concrete figures — конкретні цифри
concurrent — збігається
concurring opinion — окрема думка судді 

при винесенні рішення під час колегіального 
розгляду справи

condemn — бракувати, визнавати непри-
датним

condensed (internal) financial reports — 
скорочена (внутрішня) фінансова звітність

conditional acceptance — умовний акцепт
conditional offers — обумовлені пропози-

ції (офери)
conditionality — зумовленість 
condition — 1) умова; застереження;  

2) стан, кондиція, положення
conditioned — 1) зумовлений; 2) конди-

ційний
conditioning — 1) приведення відповідно 

до встановлених норм; 2) паспортизація

composite conditioning
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conditions for efficient allocation — умо-
ви ефективного розміщення ресурсів

conditions for Pareto efficiency — умови 
ефективності/оптимальності за Парео

conditions of admission — умови допуску 
(на територію)

conditions of residence — правила пере-
бування

condominium — кондомініум (спільне во-
лодіння)

conduct — керівництво; поведінка
conduct crime — злочин з формальним 

складом
conduct foreign exchange operations — 

здійснювати валютні операції
confer — присуджувати; присвоювати; 

обговорювати; радитися 
conferee — учасник конференції
conference — конференція, нарада; з’їзд
Conference of Community and European 

Affairs Committees (COSAC) — Конферен-
ція комітетів зі справ Спільноти (КОСАК)

confidence — 1) достовірність, певність, 
вірогідність; 2) довіра 

confidence-building measures — заходи 
довіри

confident — довірчий
confidential — 1) конфіденційний, се-

кретний; 2) “секретно”
confidentiality — конфіденційність
confined — ув’язнений 
confinement — позбавлення волі 
confirm — 1) підтверджувати; 2) затвер-

джувати; санкціонувати; ратифікувати
confirmation — 1) підтвердження; 2) за-

твердження; санкціонування
confirmation in a post — затвердження на 

посаді
confirmed letter of credit — підтвердже-

ний акредитив
conflict of interest — конфлікт інтересів
conflict of laws — правова колізія
conflict prevention — запобігання кон-

флікту 
conflicting parties — конфліктуючі сто-

рони
confirmation — підтвердження
conflict of interest — конфлікт інтере-

сів
conformity — відповідність; подібність, 

аналогічність; in ~ with your instructions 
згідно з вашими інструкціями

conformity assessment — оцінка відпо-
відності

conformity assessment body — орган з 
оцінки відповідності

conformity assessment system — система 
оцінки відповідності

conformity assessment scheme — система 
оцінки відповідності однорідної продукції

conformity evaluation — процедура оці-
нювання відповідності

conformity of documents — відповідність 
документів

conformity testing — випробування на 
відповідність

conformity surveillance — інспекційний 
контроль

confounding — заплутаність 
congested — перенаселений; переванта-

жений 
congestion — 1) перенаселення; перенаси-

чення; перевантаження; 2) повна зайнятість
сongestibility of public goods — переоб-

тяженість соціальних благ
congestible goods — переобтяжені блага
congestion costs — вартість/витрати пе-

реобтяження
congestion taxes — податки на переобтя-

ження
conglomerate — конгломерат
conglomerate merger — конгломератне 

злиття
conglomeration — населений пункт
Congress of Europe — Європейський 

конгрес
conjunction — з’єднання, зв’язок 
conjuncture — 1) кон’юнктура; 2) збіг об-

ставин
connect — з’єднувати, зв’язувати; асоцію-

вати
connection — зв’язок; контакт
conquer — завойовувати, підкоряти 
conscientiously — добросовісно 
conscious — свідомий
consecutive — послідовний
consensual — такий, що даний за згодою
consensus — консенсус
consent — згода
consequence — 1) наслідок, висновок;  

2) значення, важливість; 3) впливове поло-
ження

conservancy — охорона природи 
conservation — 1) збереження; 2) охоро-

на природи; 3) консервування
conservationist — фахівець у сфері охо-

рони і правильного використання природи
conservatism — принцип консерватизму
conservative — 1) помірний; поміркова-

ний; занижений; 2) охоронний; 3) консерва-
тивний, реакційний

consider — розглядати, обговорювати, 
брати до уваги 

considerable — значний, важливий
consideration — 1) розгляд, обговорення, 

аналіз, міркування; 2) відшкодування

conditions consideration
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consign — 1) відправляти на консигна-
цію; 2) передавати; доручати

consignation — відправлення на консиг-
націю 

consignee — вантажоодержувач; адресат; 
консигнатор 

consignment — консигнація
consignment note — транспортна нак-

ладна
consignor — вантажовідправник; консиг-

нант, комітент 
consist (of) — складатися (з), мати в сво-

єму складі
consistency — 1) послідовність; логіч-

ність; 2) постійність; стабільність; стійкість
consistency and the continuity of the 

activities (of the EU) — узгодженість та тя-
глість дій (Союзу)

consistency of Union’s external activities — 
узгодженість зовнішніх дій Союзу

consistently — послідовно 
consistent — обґрунтований
consistent estimator — консистентна/

слушна форма оцінки
consistently — послідовно
consolidated appropriations — загальні 

асигнування
consolidated balance sheet — зведений 

баланс
consolidated financial statements — зве-

дена фінансова звітність
consolidated group — група, яка пред-

ставляє зведену звітність в Україні
consolidated version (of a Treaty) — кон-

солідована версія (Договору)
consolidation — консолідація, об’єднан-

ня, злиття
consolidation of legislation — консоліда-

ція законодавства
conspiracy — змова
conspirator — особа, яка бере участь у 

змові
conspiratorial behaviour of entrepreneurs — 

змова підприємців
conspiratorial liability — відповідальність 

за участь у змові
constant — постійна (величина), кон-

станта
constant costs industry — галузь із не-

змінною вартістю виробництва
constant dollars — незмінні долари
constant income (Marshallian) demand 

schedule — графік попиту із постійним дохо-
дом (маршалівський графік попиту)

constant price — незмінна ціна
constant returns to scale — постійна від-

дача від масштабу
content theory — теорія задоволення

contingency — 1) непередбачена обстави-
на; 2) непередбачені витрати

contingency theory — теорія невизначе-
ності

conservative — консерватор
constituent — компонент, складова
constitute — складати
constitution in force — чинна конститу-

ція 
constitutional choice — конституційний 

вибір
constitutional monarchy — конституцій-

на монархія
constitutional requirements — конститу-

ційні вимоги
constitutionality — конституційність
constituency — клієнтура, контрагенти
constraint — обмеження
construct validity — структурна достовір-

ність
constructed value — конструйована вар-

тість
construction — 1) будівництво; 2) будів-

ля; споруда; конструкція
construction contract — договір на будів-

ництво
construction costs — витрати на будівни-

цтво
constructive obligation — зобов’язання, 

що випливає з практики
constructive abstention — конструктивне 

утримання
constructivism — конструктивізм
consuls — консули 
consultant — консультант
consultation — консультування
consultation procedure — процедура кон-

сультації
consulting service — консалтинг, кон-

сультаційні послуги
consumable — 1) споживчий; 2) предме-

ти споживання
consume — споживати; витрачати 
consumer — споживач
consumer advertising — споживча реклама
consumer behaviour — поведінка покупця
consumer durable — споживче благо три-

валого користування
consumer efficiency — ефективність у 

споживанні
consumer goods (commodities) — пред-

мети широкого вжитку
consumer price index, CPI — індекс спо-

живчих цін
consumer protection — захист (прав) спо-

живачів
consumer sovereignty — суверенітет спо-

живача

consign consumer
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consumer surplus — надлишок споживача
consumer’s rational behavior hypothesis — 

гіпотеза раціональної поведінки споживача
consumership — споживання
consumption — споживання
consumption abroad — споживання за 

кордоном
consumption contract curve — контракт-

на крива для обміну
consumption expenditure — споживчі ви-

трати/видатки
consumption forecast — вивчення попиту
consumption function — функція спожи-

вання 
consumption possibility frontier — межа 

споживчих можливостей; межа можливос-
тей споживання

consumption tax — податок на споживання
contagion effects — поширювані впливи
contain — містити в собі, включати
content — місткість; ємність
contention — твердження, заява
contentious issues — спірні питання 
contestability, theory of — теорія конку-

рентоспроможності
contestable market — змагальний/кон-

курсний/квазіконкурентний ринок
context — контекст; ситуація, зв’язок, об-

становка
contextual — контекстуальний, що ви-

пливає з контексту
continental shelf — континентальна тери-

торія
contingency — непередбачена обставина
contingency measures — дозволені пра-

вилами СОТ заходи торговельного захисту
contingency reserve — резерв на неперед-

бачені витрати 
contingency theory — теорія невизначе-

ності
contingent — випадковий, непередбачений
contingent asset — умовний актив
contingent gain — умовний дохід
contingent liability — умовне зобов’я-

зання
contingent loss — умовний збиток
contingent rent — умовна орендна плата
contingent valuation — умовне оцінюван-

ня
continual — постійний, безперервний, що 

повторюється
continual learning (continuing 

education) — безперервна освіта
continuing accounting significance — по-

стійна облікова значимість
continuing auditor — постійний аудитор
continuing value — довгострокова цін-

ність документів

continuing vocational training — подаль-
ше професійне навчання

continuity — безперервність, цілісність, 
послідовність, наступність

continuous monitoring — безперервний 
моніторинг

contra account — контррахунок
contraband article — предмет контрабанди
contract — договір, контракт; підряд; угода
contract a loan — отримувати позику
contract administration — контроль за 

виконанням контракту
contract auditing — аудит контрактів
contract basis — договірна основа
contract changes (alterations, 

modifications) — зміни контракту
contract management — контроль і регу-

лювання виконання контракту
contract obligations (undertakings) — 

зобов’язання за контрактом
contract period/term — термін контракту
contract price — ціна за контрактом
contract requirements — вимоги за 

контра ктом
contracting authority — контрактуючий 

орган 
contracting out — видача контрактів 

(приватним фірмам)
contracting parties — сторони, які уклали 

контракт
contractual obligations — договірні зобо-

в’я зання
contractor — підрядник, розробник
contribute — сприяти, допомагати
contributed surplus — внески в капітал 

компанії з боку акціонерів (учасників) та ін-
ших осіб

contribution — 1) сприяння; 2) вклад
contribution from owner — внесок влас-

ника
contribution in-kind — натуральний (не-

грошовий) внесок 
contributory pension plan — система пен-

сійного забезпечення
control — керування; регулювання; пере-

вірка, контроль
control (of an asset) — контроль над ак-

тивом
control environment — контрольне 

середо вище
control group — контрольна група
control of an enterprise — контроль над 

підприємством 
control over management — контроль над 

органами управління 
control procedure — процедура контролю
control procedures — процедура перевір-

ки контролю

consumer control
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control process — процес контролю
control risk — ризик системи контролю
control variable — контрольна змінна
control version — контрольна версія
controlled entity — контрольована орга-

нізація
controller — 1) перевіряючий; 2) контро-

лер
controllership — обов’язки контролера
controlling entity — контролююча органі-

зація
convene — скликати (збори, засідання)
convenience sample — зручна вибірка 
conversion — конверсія (процес обміну 

конвертованих цінних паперів на ін.)
Convention on the future of Europe 

(European Convention) — Конвент щодо 
майбутнього Європи (Європейський Кон-
вент)

conversion price — ціна конверсії
conventional law — договірне право 
conventional tariff — конвенціональний 

тариф
convergence criteria — критерії конвер-

генції
convergence of economic performance 

(of the Member States) — конвергенція еко-
номічних показників (держав-членів)

convergence of economic policies of 
Member States — конвергенція економічних 
політик держав-членів

convention — 1) конвенція; угода; дого-
вір; 2) звичай

converge — зводити разом 
convergence — конвергенція, зближення
conversion — 1) перехід; зміна; реконвер-

сія; 2) перерахунок
convert — 1) перебудовувати; 2) перелі-

чувати
convertibles — конвертовані цінні папери
convertible securities — конвертовані 

цінні папери
convertibility — перетворення, конверту-

вання
convertible — конвертований 
converting — перетворення
convey — передати, висловити, повідом-

ляти
conveyance — 1) передача прав власнос-

ті; 2) перевезення; постачання
conveyancing — складання нотаріальних 

актів по угодам з нерухомістю
conveyor — носій, передавач
convicted person — засуджений 
cooked results — сфабриковані резуль-

тати
cooperate — 1) співпрацювати, співробіт-

ничати; 2) кооперувати

cooperation — 1) співпраця, співробітни-
цтво; спільна дія; 2) кооперація

cooperation procedure — процедура 
співпраці (між Радою та Парламентом)

cooperative game — кооперативна гра
cooptation — кооптація
coordinate — координувати
coordination of laws, regulations and 

administrative provisions — координація за-
конів та підзаконних актів

co-production — спільне виробництво
co-production agreement — угода про 

спільне виробництво
copy — копіювати, відтворювати
copy check — перевірка копії
copy inhibit — копіювати не можна
copy inhibit attribute — атрибут “копію-

вати не можна”
copy-on-write — копіювання при записі
copy method — метод копіювання
copy protection — захист від копіювання
copy-protected program — програма, за-

хищена від копіювання
copying — копіювання, виготовлення ко-

пій, друк, друкування
copyright — авторське право 
copyright and related rights — авторське 

та суміжне право
copyright information — інформація про 

авторські права
copyright notice — повідомлення про ав-

торські права, посилання на авторські права, 
відомості про авторські права

copyright owner — власник авторських 
прав

copyright protection — захист автор-
ських прав

copyright violation — порушення автор-
ських прав

copywriter — укладач рекламних оголо-
шень

co-rapporteur — співдоповідач
core activities of the EU — центральні на-

прями діяльності ЄС
core deposit intangibles — депозитні ко-

шти в розпорядженні компанії
CORespondance Europeenne (COREU) — 

Європейська кореспонденція (Єврокор)
core executive — вищі керівники в струк-

турі виконавчої влади
core time — основна частина робочого дня
corner — корнер; група біржових спеку-

лянтів
corn-rent — орендна плата зерном 
corporate — корпоративний; акціонерний
corporate assets — корпоративні активи
corporate governance — корпоративне 

управління

control corporate
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corporate income tax — податок на при-
буток корпорацій

corporate information technology 
strategy — корпоративна інформаційно-
технологічна стратегія

corporate policy papers — корпоративні 
аналітичні документи

corporate policy-making — корпоративне 
прийняття рішень

corporate state — корпоративна держава
corporate tax — корпоративний податок
corporatism — корпоратизм
corporation — об’єднання, корпорація
correct — виправляти, поправляти, кори-

гувати, регулювати
correction — виправлення, коригувальна 

дія, поправка до нормативного документа
correction system — система внесення 

виправлень
correction table — таблиця поправок
correctives — коригувальний, виправний
corrective action — введення поправок
corrective — коректив, поправка, зміна
correlate — погоджувати, узгоджувати; 

перебувати у співвідношенні 
correlation — відповідність, співвідно-

шення
correspond — відповідати (with, to), бути 

аналогічним (to); листуватися (with)
correspondence — 1) кореспонденція, 

листування; 2) відповідність
correspondence of documents — відпо-

відність документів
correspondence rule — правило відповід-

ності, закон відповідності
correspondent account — кореспондент-

ський рахунок
corresponding — відповідний
corresponding figures — відповідні по-

казники
corrigendum — поправки 
corroboration of evidence — підкріплен-

ня доказів іншими доказами
corrective subsidy — коригуюча субсидія
corrective tax — коригуючий податок
correlation — кореляція
correlation analysis — кореляційний ана-

ліз
correspondent bank — банк-кореспон-

дент
corridor — коридор
corroboration — підтвердження
corrupt — спотворювати, псувати, руйну-

вати, пошкоджувати
corrupt practices — корупція, прийоми 

корупції, зловживання
corrupted — спотворений
corrupted text — спотворений текст

corruption — спотворення, порушення, 
псування

co-signatory — особа, яка підписує доку-
мент разом з іншими особами

cost — 1) витрати, затрати; 2) ціна, вар-
тість

cost absorption — поглинання витрат
cost accounting — виробнича бухгалтерія
cost accumulation — узагальнення (нако-

пичення) витрат
cost allocation — розподіл витрат
cost analysis — аналіз витрат
cost behaviour — поведінка витрат, реа-

гування витрат на вигоди від реалізації про-
екту зіставлення з витратами, необхідними 
для його здійснення

cost benefit analysis, CBA; benefit-cost 
analysis — аналіз вигод і витрат

cost-benefit criterion — критерій витрат-
вигод

cost center — центр витрат
cost driver — фактор витрат (діяльність, 

яка впливає на витрати і визначає характер 
їх зміни)

cost-effective — високоприбутковий
cost effectiveness — результативність ви-

трат
cost effectiveness analysis, CEA — аналіз 

витрат і результативності 
cost heading — стаття витрат 
cost ledger — реєстр витрат
cost minimization analysis, CMA — аналіз 

мінімізації витрат
cost method — метод собівартості
cost objectives — об’єкти витрат
cost of acquisition — витрати на прид-

бання
cost of the average — вартість аварії
cost of an investment — фактична вар-

тість інвестиції
cost of conversion — витрати на переробку
cost of disposal — витрати на вибуття
cost of goods available for sale — фактич-

на вартість товарів для продажу
cost of goods purchased — фактична вар-

тість куплених товарів
cost of goods sold — фактична вартість 

проданих товарів
cost of inventories — собівартість запасів
cost of living adjustment — поправка на 

зміну вартості життя
costs of management — адміністративні 

витрати
cost of purchase — витрати на придбання
cost of sales — собівартість продажів
cost plus contract — договір “витрати 

плюс”
cost plus method — метод “витрати плюс”

corporate cost
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cost pool — об’єднання витрат (узагаль-
нення однорідних витрат з метою встанов-
лення об’єктів витрат)

cost prediction — передбачення витрат
cost recovery oil — виручка від продажу 

нафти 
cost price — ціна виробництва, собівар-

тості
cost ration — співвідношення витрат ви-

робництва
cost sheet — відомість витрат
cost variance — відхилення витрат (різ-

ниця між величиною фактичних і стандарт-
них витрат)

costs and revenues — витрати і виручка
cost-benefit criterion — критерій витрат-

вигод
cost-plus pricing — ціноутворення за 

принципом “вартість плюс”
cost utility analysis, CUA — аналіз витрат 

і корисності; аналіз корисності витрат
costs — вартість; витрати
costs of exclusion — вартість/витрати ви-

ключення
costs of searching — вартість пошуку то-

варів; витрати на пошуки товарів
costs to society — вартість для суспіль-

ства; суспільні витрати
cotenancy — співоренда 
cotenant — співорендар 
Cotonou Agreement — Котонуська угода
council — рада; нарада
Council for Trade in Goods — Рада з тор-

гівлі товарами
Council for trade in services — Рада з тор-

гівлі послугами
Council for trade-related aspects of 

intellectual property rights — Рада з торго-
вельних аспектів прав інтелектуальної влас-
ності

council of conciliation — комісія з врегу-
лювання трудових спорів

Council of Europe — Рада Європи
Council of Ministers — Рада Міністрів
Council of the European Union — Рада 

Європейського Союзу
councillor — член ради (муніципалітету); 

радник
count — підрахунок, рахунок
counter — 1) прилавок; стійка; каса; 2) лі-

чильник
counter-attack — контратака
counterfeit — підроблений, фальшивий
counterfoil — корінець (чека) 
counter-insurgency — антиповстанська 

боротьба
counter-intelligence — контррозвідка
counteroffer — зустрічна пропозиція 

counterpart — 1) копія; дублікат; 2) коле-
га; співробітник 

counterplan — зустрічний план 
countersign — підписати
counter-terrorism — контртероризм
counter trade — зустрічна торгівля
counterfactual — контрфактичне май-

бутнє
counterfactual situation — контрфактич-

на ситуація
counterfeit — підроблений
counterfeit securities — фальшиві цінні 

папери
counterfeiting — контрафакція, контра-

факт, підробка
countermobility — контрмобільність
countervailing duty — компенсаційне 

мито
countervailing measures — компенсацій-

ні заходи
countless systems of law — числені систе-

ми права 
country of origin — країна походження 

товару
coupon — купон (відривний талон цінно-

го паперу)
coupon rate — купонна ставка
Сournot model — модель Курно 
course — 1) курс (валюти); 2) хід; пере-

біг; плин
court (The court) — суд
court administrator — керівник справами 

суду
Court of Auditors — Рахункова Палата
Court of First Instance of European 

Communities — Суд першої інстанції Євро-
пейських спільнот

covariation — коваріація
cover — 1) сплата, виплата; 2) купівля 

цінних паперів; 3) страхування
cover letter — супроводжуючий лист
cover note — повідомлення
cover of money — забезпечення грошей 

(покриття, сплачування)
coverage — 1) забезпечення; ступінь по-

криття; 2) охоплення
covering — супровідний; терміни, крайні 

дати
covering letter — супровідний лист
covering note — супровідна записка
crackdown — натиск; тиск; обмеження
crash — крах, банкрутство
crate — пакувальний кошик або контей-

нер
create — виробляти, створювати
creative ability — творчі здібності
creativity — творчі здібності
credibility — кредитоспроможність

cost credibility
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credit — кредит (права сторона бухгал-
терського рахунку, можливість чи право 
отримання товарів, послуг на зобов’язання 
повернути заборгованість); кредитувати

credit accommodation — кредит; надання 
допомоги у формі кредиту

credit account — рахунок кредиту 
credit advice — кредитове авізо
credit aid — кредитна допомога
credit analysis — аналіз кредитоспро-

можності
credit balance — кредитний баланс
credit risk — ризик неплатежу
crediting — кредитування, видавання по-

зики
creditor — кредитор
creep — повільне підвищення
creeping — повзучий 
cremation of securities — знищення цін-

них паперів
crime — злочин 
crime affiliations — 1) зв’язки зі злочин-

ним світом; 2) приймання в члени
crime against humanity — злочини проти 

людства
crime of genocide — геноцид 
crime preventing measures — заходи за-

побігання злочинів
criminal — 1) злочинець; 2) криміналь-

ний
criminal-case — кримінальна справа 
criminal charges — кримінальне обвину-

вачення
criminal court — кримінальний суд 
criminal deterrence — кримінально-пра-

вові заходи стримування
criminal justice — кримінальне правосуддя 
criminal offense — злочин
criminal organisation — злочинне угрупо-

вання
criminal phenomenon /pl.-na/ — злочин-

не явище
criminal procedure — кримінально-

процесуальний документ
criminal procedure code — кримінально-

процесуальний кодекс
criminal solicitation — підбурювання до 

вчинення злочину
crisis — криза
crisis management — врегулювання 

криз(и)
crisis management operations — операції 

з урегулювання криз(и)
criteria for choosing policy instruments 

and recommending alternatives — критерії 
вибору знарядь політики і рекомендації аль-
тернатив

criterion — критерій

criterion of effectiveness — критерій ефек-
тивності

critical component — критичний компо-
нент

criticality — критичний стан
cross-border — транскордонний
cross-border crime — транскордонна зло-

чинність
cross-border cultural links — транскор-

донні культурні зв’язки
cross-border services — транскордонні 

послуги
cross-border supply — транскордонна по-

ставка послуги
cross-border trade — транскордонна тор-

гівля
cross elasticity — перехресна еластичність
cross-cutting issues — наскрізні питання
crossover point — точка рівноваги/пере-

тину
cross reference — перехресне посилан-

ня; довідкова система для пошуку документів
cross-sectional survey — перехресне опи-

тування
cross-subsidization — перехресне субси-

діювання
“crowding out” hypothesis — гіпотеза 

“випихання”
crowd — брокери
crowding-out effect — ефект витіснення
crown corporation — королівська корпо-

рація
cryptogram — криптограма, зашифрова-

ний документ
cryptographic — криптографічний, шиф-

рувальний
cryptology — криптологія
cryptosystem — криптографічна система
cultural area — 1) посівна площа, рілля; 

2) зона, район, край, простір
cultural background — культурне похо-

дження
cultural diversity — культурне розмаїття
cultural expression — вираження засоба-

ми культури
cultural heritage — культурний спадок 
cultural level — культурний рівень 
cultural networks — культурні мережі
cultural operators — культурний діяч
cultural programme — програма сприян-

ня культурі
cumulative effect — кумулятивний ефект
curb — стримування; обмеження
curfew — комендантська година
currency — 1) (грошовий) обіг; 2) гроші
currency account — рахунок валюти
currency adjustment — перегляд валют-

них паритетів

credit currency
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currency area — валютна зона
currency clause — валютне замовлення
currency control — регулювання емісії 

грошей
currency note — грошовий знак
currency offence — порушення валютно-

го законодавства
currency parity — валютний паритет
currency risk — валютний ризик
current — поточний; сучасний
current account — рахунок поточних опе-

рацій
current asset — оборотний актив
current cost — поточна вартість, поточні 

витрати
current cost approach — підхід, заснова-

ний на поточних витратах
current cost method — метод обліку за 

поточними витратами
current exchange rate method — метод 

обліку за поточним валютним курсом
current expenditures (revenue 

expenditures) — поточні витрати
current investment — короткострокова 

інвестиція
current liabilities — короткострокові 

зобов’язання
current maturity — поточний строк до по-

гашення
current operation (activities) — опера-

тивна робота
current ratio — коефіцієнт поточної лік-

відності
current recovery value — поточна віднов-

на вартість
current service cost — вартість поточних 

послуг
current tax — поточні податкові платежі
current value — поточна вартість
curriculum vitae (CV) — резюме, корот-

кий життєпис
curtail — скорочувати, зменшувати, урі-

зати
curtailment — скорочення, зменшення, 

урізування
curtailment — секвестр, обмеження, 

зменшення
curtilage — прибудинкова територія 
curve — 1) крива; 2) графік

cushion — 1) послаблення; 2) резервний 
запас

custody — 1) опіка; 2) охорона; зберігання
custom tariff — митний тариф
custom union — митний союз
custom-made policy alternative — альтер-

натива політики “на замовлення”
customs agency — митна агенція
customs agent — митний агент
customable — обмитнюваний 
customary law — звичаєве право 
customers — клієнтура, клієнти
customhouse — митниця 
customized approach — індивідуальний 

підхід
customs administration — митне управ-

ління
customs authorities — митні органи
customs cooperation — митна співпраця
customs contracts — митні контракти
Customs Cooperation Working Group 

(CCWG) — Робоча група з митної співпраці
customs duty — митний податок
customs, excise and protective duties — 

мита, акцизи і протекціоністські мита
Customs Information System (CIS) — 

митна інформаційна система
customs legislation — митне законодавство
customs territory — митна територія
Customs territory of the Community — 

митна територія Спільноти
customs union — митний союз
customs valuation — митна оцінка
customs value — митна вартість імпорт-

ного товару
cut — зниження, скорочення
cutback — зниження, скорочення, змен-

шення
cutoff (of financial year, of reporting 

period) — закриття (фінансового року, звіт-
ного періоду)

cut off procedure — виведення кінцевого 
сальдо, процедура закриття регістрів бух-
галтерського обліку (на дату проведення 
ревізії)

cut price — ціна із значною знижкою
cycle — (економічний) цикл; колообіг; 

період
cycling — зацикленість

currency cycling
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daily management — повсякденне керів-
ництво

damage — шкода; збиток; ушкодження; 
втрата; поломка; аварія

damaged inventories — пошкоджені запа-
си

damages — заподіяна шкода, відшкоду-
вання заподіяної шкоди

damp — застій
damper — фактор стримування економіч-

ної активності 
DAPHNE Programme — Програма “Даф-

на”
dark horse — “темна конячка”
dash — тире
data — дані
data acceptance — введення даних, запис 

даних
data access — вибірка даних, доступ до 

даних
data accessability — доступність даних
data actuality — актуальність даних
data administration — організація управ-

ління даними
data attribute — атрибут даних, описувач 

даних
data avalable — доступні дані, наявні дані
data bank — банк даних
data book — довідник
data capture — збір даних
data carrier — носій інформації
data check — контроль даних
data classification — класифікація даних, 

категоризація даних
data collection — сукупність даних, ін-

формаційний фонд, збір даних
data communication — обмін даними, пе-

редача даних, передача інформації
data communication system — система 

передачі даних
data control system — система управлін-

ня даними
dataset — набір даних 

datа analysis — аналіз даних
data collection tools — інструменти збору 

даних
data compilation — зведення даних 
data definition — визначення даних, опис 

даних
data description — опис даних
data descriptor — описувач даних
data deterioration — старіння даних
data encoding — кодування даних
data encryption standard — стандарт 

шифрування даних
data entry — введення даних
data erasing — руйнування інформації
data error — помилка в даних
data file — масив даних, файл даних
data flow — потік даних, інформаційний 

потік
data handling — обробка даних, робота з 

даними
data list — список даних
data management — організація даних, 

організація зберігання та обробки даних
data organization — структура даних, ор-

ганізація даних
data process — процес обробки даних
data processing standard — стандарт на 

обробку даних
data record — запис даних, інформацій-

ний запис
data request — запит на отримання даних
data series — серії даних
data set — набір даних, сукупність да-

них
data stream — потік даних, інформацій-

ний потік
data system — інформаційна система, 

система обробки даних
data system specification — специфікація 

системи обробки даних
data transmission — передача даних
data transmission system — система пере-

дачі даних

D

daily data
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dataware — інформаційне забезпечення
database — база даних
datable — піддається датуванню
date — 1) дата, термін, період; 2) датува-

ти, відносити до певного часу
dateless — недатований; нескінченний, 

вічний
dateline — вказівка   місця і дати корес-

понденції, статті
date of acquisition — дата набуття
dating — датування
day — 1) день; доба; 2) робочий день
day book — книга для запису накладних
day’s allowance — добова допомога
daysman — поденний робітник 
days payable outstanding — строк пога-

шення рахунків до сплати
dated date — обумовлена дата
daytale — поденний облік роботи 
day-to-day management — оперативне 

управління
daywork — 1) поденна робота; 2) робота 

у денну зміну
de facto address — фактична адреса
de jure/legal address — юридична адреса
dead assets — мертві активи
deadbeat — неплатник 
deadhead — 1) безквитковий пасажир;  

2) квиток на проїзд, отриманий без оплати
deadheading — повернення транспорту 

порожнім (без вантажу) 
“dead” languages — “мертві” мови 
deadline — останній термін 
deadlock — “закоркування” (виробничих 

сил); застій; глухий кут
dead loss — чисті витрати
deadweight — повна вантажність судна
deadweight losses; net benefit losses — 

втрати чистої вигоди; чисті втрати; втрати 
ефективності

deal — розподіляти; відпускати; видавати
dealer — 1) торговець; посередник; 2) ди-

лер 
dealership — фірма, уповноважена вести 

операції
dealing securities — дилінгові цінні па-

пери
dean — декан
dear (expensive) — дороги
dear money — гроші з високою купівель-

ною спроможністю
debasement — зниження (якості)
debate — 1) дискусія, дебати; полеміка, 

суперечка; 2) обговорювати, розглядати
debenture — дебентура, боргове зобо-

в’язання
debit — дебетувати, відносити на дебет 

рахунку

debit account — рахунок з дебетовим 
сальдо, рахунок активу

debit advice — дебетове авізо
debit balance — дебетовий залишок
debit card — дебетова картка
debit transfer — дебетовий супровідний 

документ
debt — п заборгованість
debt acceleration — вимога про достроко-

ве повернення боргу, дострокове стягнення 
боргів

debt capacity — допустимий розмір  
боргу

debt instruments — боргові інструменти
debt finance — позикове фінансування
debt receivable — дебіторська заборгова-

ність
debt securities — боргові цінні папери
debtee — кредитор 
debtor — дебітор, боржник
decasualization — ліквідація плинності 

робочої сили
decentralization — децентралізація
decentralize — децентралізувати
deceptive advertising — оманлива ре-

клама
decide — вирішувати, приймати рішення 
decile ratio — децильний коефіцієнт 
decimal — десятковий
decimal classification — десяткова класи-

фікація
decimal filing system — десяткова систе-

ма класифікації документів
decimal notation — десяткова система 

числення, позначення арабськими цифра-
ми

decimal numeration — десятична система 
числення

decipher — розшифровувати
decipherable — піддається розшифровці
decision — рішення
decision maker — особа, яка приймає рі-

шення
decision-making — ухвалення рішень
decision-making in the WTO — прийнят-

тя рішень в СОТ
decision-making process — процес ухва-

лення рішень
decision-making bodies — повноважні 

приймати рішення органи
decisions applying a common strategy — 

рішення на виконання спільної стратегії
decision analysis (simple) — аналіз рі-

шень (простий)
decisions implementing a joint action or 

common position — рішення на виконання 
спільної дії чи спільної позиції

decision lag — лаг ухвалення рішення

dataware decision
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decision making — ухвалення рішення
decision making models — моделі ухва-

лення рішення
decision node — вузол дерева рішень
decision on notification procedures — рі-

шення про процедури повідомлення членів 
СОТ

decision rule — правило вироблення/
прийняття рішення

decision theory — теорія рішень 
decision tree — дерево рішень
decision-making methodology — процес 

ухвалення рішень
decisional approach to administrative 

theory — вибірковий підхід до адміністра-
тивної теорії

decisive judgement — остаточне рішен-
ня

declaration — заява; декларація; оголо-
шення

declaration by the applicant — декларація 
подавача 

Declaration on global electronic 
commerce — Декларація про глобальну елек-
тронну комерцію

Declaration Punta-del-Este — Деклара-
ція Пунта-дель-Есте

declare — заявляти; оголошувати
declaring of goods — декларування това-

рів
declassification — розкриття, розсекре-

чення
declassify — розсекречувати (документи, 

матеріали)
decline — падіння; зниження; спад
decline curves — криві падіння (видо-

бутку)
decline in crime — зниження (спад) зло-

чинності 
decline the claim — відхилити претензію
declining balance method — метод змен-

шуваного залишку (амортизація)
declining industry — галузь, яка пережи-

ває занепад
declining marginal utility — спадна гра-

нична корисність
decode — декодувати, розшифрувати
decommissioning costs — витрати на за-

криття свердловини
Decompartmentalisation of Europe’s 

scientifi and technological area — усування 
відокремленості в європейському науково-
технологічному просторі

decomposition (of the contract) — роз-
членування (договору)

deconcentration — децентралізація, де-
концентрація

decontrol — звільнення від контролю

decoy — пастка, принада 
decrease — зменшення; скорочення
decrease in long-term loan — зменшення 

довгострокових позик, кредитів
decrease in population — зменшення на-

селення
decrease in production — спад виробни-

цтва
decrease of money supply — скорочення 

грошової маси
decreasing costs — спадаючі витрати
decreasing cost industry — галузь із спад-

ною вартістю (виробництва)
decreasing returns to scale — спадна від-

дача від масштабу
decree — декрет, наказ, указ, постанова
decryption — розшифрування
deduct — відраховувати
deductibility — можливість відрахуван-

ня
deduction — 1) відрахування; 2) знижка; 

3) дедукція
deductible temporary difference — тимча-

сова різниця
deductive analysis — дедуктивний ана-

ліз
deductive causal analysis — дедуктивно-

причинний аналіз
deductive value — дедуктивна вартість
deed — 1) справа, дія; 2) документ, дого-

вір, акт
deepening (of integration) — поглиблен-

ня (інтеграції)
defalcation — (грошова) розтрата, при-

своєння чужих грошей
defamation — наклеп, обмова, дифамація 
default — невиконання зобов’язань; неви-

конання договору
defaulter — 1) сторона, що не виконує 

зобо  в’язань; 2) банкрут 
defeasance — умова про анулювання
defect — дефект, невідповідність, невико-

нання вимог
defederalization — передавання або про-

даж державної власності приватним компа-
ніям 

defence — оборона
defence policy — оборонна політика
defence reform — військова реформа
defend — захист 
defendant — обвинувачений
defense counsel — захисник 
defense industry activity — оборонно-

промислова діяльність
defense of duress — примус як обставина, 

що виключає злочинність діяння
deferral — відтермінування
deferment — відкладення

decision deferment
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deferral and matching — відстрочка і від-
повідність (співвіднесення)

deferral method — метод відстрочки
deferral model — модель з відстроченою 

премією
deferred account — рахунок з відстроче-

ними податковими платежами
deferred annual accounting — відстроче-

на річна фінансова звітність
deferred assets — сплачені витрати (стра-

хування), активи майбутніх років
deferred compensation — відстрочена 

компенсація
deferred income — відкладений прибуток
deferred payment — відстрочений платіж
deferred payment terms — умови від-

строчки платежу
deferred revenue — відкладена виручка
deferred tax — відкладений податок
deferred tax asset — відкладені податкові 

вимоги
deferred tax expense — відкладена витра-

та з податку
deferred tax income — відкладене від-

шкодування податку
deferred tax liabilities — відкладені по-

даткові зобов’язання
deficiency — нестача, дефіцит; відсутність
deficiency letter — повідомлення про не-

достатність представлених документів, пові-
домлення про нестачі

deficit — дефіцит
deficit of current accounts — дефіцит по-

точних статей платіжного балансу
definable — піддається визначенню, ви-

значені у договорі
define — визначати, давати характерис-

тику
define and implement a policy — визнача-

ти і реалізовувати політику
defined benefit liability — зобов’язання за 

пенсійним планом зі встановленими випла-
тами

defined benefit plan — пенсійний план з 
визначеними виплатами

defined contribution plan — пенсійний 
план з встановленими внесками

definition — визначення, позначення; яс-
ність

deflation — 1) дефляція; 2) зниження цін
deflationary — дефляційний 
deflator — дефлятор (коефіцієнт перера-

хування в незмінні ціни)
defraud — шахрайство, обман
defunct — розформований
degree — ступінь, рівень, градус
degrees of freedom — міра свободи; від-

мінності

dehoarding — звільнення від зайвих то-
варних запасів

deindustrialization — деіндустріалізація
delay — 1) затримка; затримання; спо-

вільнення; 2) відкладання, відтермінування
delay rentals — додаткові орендні плате-

жі власнику при затримці початку робіт
delayed call — затримка, погашення цін-

них паперів
delayed compliance — зволікання
delayed opening — відстрочка початкової 

операції
delegate — делегувати, уповноважувати
delete — викреслювати, видаляти
deletion — викреслювання, стирання
deliberations — обговорення 
deliberative body — дорадчий орган 
delict — делікт 
delinquent — несплачений
deliver — 1) давати; передавати; 2) поста-

чати, поставляти
delivery — постачання, поставляння, 

транспортування
Delphi method/ technique — метод Делфі
demand — попит
demand and supply — попит і пропозиція
demand balance — залишок грошових за-

писів (на поточному рахунку)
demand curve — крива попиту
demand deposit — безстроковий вклад
demand for advances — запит на кредит
demand for inflation — попит на інфляцію
demand for the government’s products — 

попит на продукцію державних установ
demand management — управління попи-

том
demand on pure public good curve — кри-

ва попиту на чисте суспільне благо
demand-pull inflation — інфляція попиту
demand schedule — графік запиту
demand-side subsidies — субсидії у сфері 

попиту
demand-side taxes — податки у сфері по-

питу
demand stimulation activities — заходи 

для стимулювання попиту
demarketing — заходи щодо зниження 

попиту
dematerialization — дематеріалізація
demerit goods — “недостойні”/небажані 

блага
demilitarisation — демілітаризація
demilitarized zone — демілітаризована 

зона
de minimis rule — правило негайної від-

мови
de minimis subsidy — мінімальний розмір 

субсидії

deferral de minimis
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democratic — демократичний 
democratic deficit — дефіцит демократії
democratic leadership — демократичне 

лідерство
democratic representation model — мо-

дель представницької демократії
democracy — демократія 
demonetization — демонетизація
demonopolization — демонополізація
demonstrably committed — формально 

зобов’язаний
demote — знижувати на посаді; зміщува-

ти з посади
demotion — пониження на посаді  

(у званні), посадове пониження; усунення з 
посади

demutualising — перетворення товари-
ства взаємного страхування в акціонерне 
страхове товариство

denationalization — денаціоналізація
denial — заперечення; спростування
denial of benefits — відмова у вигодах
denization — натуралізація, надання пра-

ва громадянства
denomination — 1) вартість, цінність; ку-

пюра; 2) деномінація
denounce — денонсувати 
denunciation and exposure of 

bureaucratic abuses — осуд і викриття зло-
вживань чиновників

department — 1) структурний підрозділ, 
адміністративний орган; 2) секція; 3) фа-
культет

departmental — що складається з відді-
лів; відомчий 

departmental policy papers — аналітичні 
документи міністерств

departmentalization — поділ на відділи
departments and agencies — міністерства 

і відомства
dependability — надійність
dependency burden — тягар утриманства
dependent — 1) утриманець, той, що є на 

утриманні; 2) залежний
dependent benefit — допомога особі, яка 

перебуває на утриманні
dependent variable — залежна змінна
depletion allowance — знижка на вичерп-

ність надр
deploy — розгортати, застосовувати, при-

водити в дію
deployment — розміщення; застосуван-

ня
deposit І — 1) депозит, депонування до-

кументів; 2) здавати на зберігання
deposit ІІ — вклад; депозит; внесок; за-

вдаток
deposit account — депозитний рахунок

deposit (mineral resource or oil and gas in 
place) — родовище

deposit agreement — договір депозиту
deposit book — депозитна книжка, ощад-

на книжка
deposited papers — документи, внесені в 

реєстр
depository — сховище
depopulate — зменшуватися 
depository institution — депозитний за-

клад
depot — склад, депо; сховище; база
depreciable amount — вартість, яка амор-

тизується
depreciable basis — база амортизації
depreciable cost — амортизуються витра-

ти
depreciate — знецінювати; зменшувати 

цінність, спадати в ціні
depreciated cost — залишкова вартість
depreciation — 1) зниження вартості, 

знецінення; 2) зношування, амортизація
depreciation charges — амортизаційні 

відрахування
depreciation cost per unit — витрати на 

амортизацію в розрахунку на одиницю про-
дукції

depreciation derecognize (a financial 
instrument) — амортизація припинити ви-
знання (фінансового інструменту)

depreciation expense — амортизаційні 
витрати

depreciation of the dollar — знецінюван-
ня долара

depreciation schedule — схема нараху-
вання амортизації

depressed area — депресивний район
depression — депресія, криза, зниження 

зарплати
deputy — депутат
deputy administrator — 1) заступник ке-

рівника; 2) особа, яка виконує офіційні 
обов’язки

deputy chair — заступник голови
deputy minister — заступник міністра
derecognition — припинення визнання, 

списання з балансу
deregulation — дерегуляція
derivation — виникнення, поява, похо-

дження, джерело, початок
derivative — похідний інструмент
derivative financial instrument — похідні 

фінансові інструменти, деривативи 
derived demand — похідний/вторинний 

попит
derogations — відступи
descend — опускатися (про кар’єру)
descending — регресний

democratic descending
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describe — описувати
descriptive list — архівний опис
description — опис
descriptive — описовий
descriptive inventory — опис
desertification — запустелювання
design — 1) проектування; 2) складати 

план, конструювати, призначати
design of the action — дизайн проекту 
designate — визначати, позначати, нази-

вати, характеризувати, призначати на поса-
ду

designated — визначення, зазначений
designation — позначення, вказівка, при-

значення на посаду
despatch — відправка, відправлення; ко-

респонденція
destroy — знищувати
destruction — знищення (документів)
destruction schedule — перелік докумен-

тів, призначених для знищення
detachable — знімний, відривний
detail — подробиця, деталь
detail test — детальний тест
detailed audit — повна ревізія (рахунків 

книг, журналів та записів)
detain — затримувати, арештовувати, 

брати під варту
detection — 1) виявлення, розслідування; 

2) затримання, арешт
detection risk — ризик невиявлення
detective control — контроль виявлення
detector — детектор
deteriorate — погіршуватися, зношувати-

ся, старіти
deterioration — пошкодження, зношу-

вання, старіння
determinate — певний, встановлений, 

остаточний
determine — визначати, встановлювати
determining — процес визначення, вста-

новлення
deterministic approach — детермінова-

ний метод
deterministic model — детермінована мо-

дель
determination of Injury — встановлення 

наявності збитку
deterrent — засіб стримування 
detrending — очищення від тренда
detriments — шкода; збитки
devaluation — девальвація
devalue — знецінювати
develop — розвивати(ся)
developed reserves — освоєні (розроб-

лені) запаси
developing agency — проектно-конст-

рукторська організація

developing countries — країни, що розви-
ваються

development — 1) розвиток; зростання;  
2) зміна; тенденція

development aid — допомога на потреби 
розвитку

development and structural adjustment of 
regions — розвиток та структурна адаптація 
регіонів

development area — район, що потребує 
економічного розвитку

development batch — експериментальна 
партія

development cooperation — співпраця з 
питань розвитку

development cost — витрати на розробку
development intervention — захід з роз-

витку
development objective — ціль з розвитку
development planning — планування роз-

витку 
development policy of the Union — полі-

тика ЄС сприяння розвиткові
development risk — ризик розвитку стра-

хового випадку (у страхуванні) 
development trends — тренди
deviation — відхилення
device — засіб, пристрій
devolution — делегування повноважень
diagonal communication — діагональна 

комунікація
diagram — діаграма
dialect — діалект 
dialectical organization — діалектична 

організація
diary — щоденник, записна книжка
deception — введення в оману
dictionary — словник, довідник, побудо-

ваний в алфавітному порядку 
die production — виробництво монет
dies — монети, штамп, чекан
difference — відхилення; різниця; відмін-

ність
differential — 1) різниця; відмінність;  

2) різниця в оплаті праці
differential costs — диференційні витра-

ти
differentiated product — диференційова-

ний товар
differentiation — 1) диференціація; 2) по-

діл
diffuse interests — розмиті інтереси
digest — збірник; довідник
digest — класифікувати, складати індекс, 

приводити в систему
digit — цифра, символ, знак, код
digital — цифровий
digital encoding — цифрове кодування

describe digital
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digital encryption standard — стандарт 
шифрування даних

digital equipment — цифрова апаратура
digitization — перетворення в цифрову 

форму; подання у цифровому вигляді; циф-
рове кодування

digitize — перетворювати в цифрову фор-
му

Dillon round — Діллон-раунд
diluted earnings per share — скоригова-

ний чистий прибуток на акцію
diluted loss per share — скоригований 

чистий збиток на акцію
dimension — розмір, величина, обсяг
dimension of evaluation — критерій оці-

нювання
diminish — скорочувати(ся), зменшува-

тися
diminished capacity — обмежена осудність
diminishing — а спадний
diminishing balance method — метод 

спадного залишку
diminution — скорочення, зменшення 
dip — падіння, спад, спадання
diplomatic law — дипломатичне право 
diplomatic mission — дипломатична місія
diplomatic pouch — дипломатична пошта
direct — керувати, управляти
direct access banking — дистанційне 

здійснення банківських операцій
direct acquisition cost — прямі витрати 

на придбання 
direct allocative technology — технологія 

безпосереднього розміщення
direct costing — віднесення постійних 

виробничих витрат безпосередньо на раху-
нок прибутків і збитків

direct democracy — пряма демократія
direct impact of policy — прямий вплив 

політики
direct inquiry — прямий запит
direct instruments — інструменти прямо-

го регулювання
direct insurer — прямий страховик
direct investment — пряме інвестування
direct method of reporting cash flows — 

прямий метод складання звіту про рух гро-
шових коштів

direct strategy — безпосередня стратегія
direct suffrage — пряме виборче право 
direct taxes — прямі податки
Director’s law — закон Директора
directing agency — головна організація
direction — 1) керування, урядування;  

2) наказ, розпорядження
directive — директива, вказівка
director — директор, член ради директо-

рів, член правління

Directorate-General (DG) — Генераль-
ний директорат

Director-General — Генеральний дирек-
тор

directory — довідник, довідкова книга; 
покажчик

directory context — контекст каталогу
directory entry — запис каталогу
directory file — каталог, довідковий 

файл
directory record — запис каталогу
directory scan — перегляд каталогу
directory table — таблиця каталогів
disability — 1) нездатність; 2) непраце-

здатність
disability benefit — страхова допомога у 

зв’язку з непрацездатністю
disability insurance — страхування на ви-

падок втрати непрацездатності
disabled — 1) виведений з ладу; 2) непра-

цездатний
disablement — непрацездатність; інвалід-

ність 
disadvantage — 1) недолік; 2) несприят-

ливі умови; 3) збиток 
disadvantaged areas — регіони у скруті
disaster — аварія, надзвичайна ситуація
disaster control plan — план евакуації до-

кументів, аварійний план
disaster management — керування діями 

з ліквідації наслідків стихійних лих
disbenefit — втрати, витрати 
disburse — платити; оплачувати 
disbursement — виплата, оплата; втрата 

працездатності 
discard — відкинути, викидати (за непо-

трібністю)
discharge — 1) розвантажування; 2) ви-

конання зобов’язань, обов’язків
discharged bankrupt — поновлений у 

правах банкрут
discipline — порядок, дисципліна
disclaim — відмовлятися, заперечувати
disclaimer of opinion — відмова від ви-

словлення думки
disclose — розкривати; розголошувати
disclosure — розкриття; виявлення (відо-

мостей); повідомлення 
discontinue — призупиняти; знімати з 

виробництва (продажу) товар 
discontinuity — розрив, перерва, відсут-

ність безперервності, послідовності
discount — 1) знижка; 2) дисконт
discount rate — ставка дисконтування; 

дисконтна ставка
discountability — можливість обліку 
discounted cash flow — дисконтований 

грошовий потік

digital discounted
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discounter — 1) дисконтер; 2) магазин, 
що торгує за зниженими цінами

discounting — 1) операції з дисконту;  
2) дисконтування

discovery — відкриття (родовища)
discrepancy — розходження, невідповід-

ність
discretion — свобода дій, рішення
discretionary budget — побічний бю-

джет
discretionary fiscal policy — дискреційна 

фіскальна політика
discrimination — дискримінація 
discriminatory pricing — дискримінацій-

не ціноутворення
diseconomy — негативний економічний 

ефект
disequilibrium — порушення рівноваги; 

нерівновага
disguised trade barriers syn. background 

protectionism — приховані торгові бар’єри
disguised unemployment — приховане 

безробіття
dishoarding — зменшення запасів
dishonour — неакцепт, несплата
disinflation — дефляційна політика
disintegration — дезінтеграція, розпад
disinvestment — скорочення капітало-

вкладень
disjointed incrementalism — роз’єднаний 

інкременталізм 
dislocate — зрушувати, переміщати, змі-

щувати
disloyalty — нелояльність
dismantle — демонтувати; ліквідувати; 

згортати
dismantlement costs — витрати з демон-

тажу
dismiss — 1) звільняти (з роботи); 2) від-

кидати, відмовляти
dismissal — звільнення (з роботи)
disorder — безлад
disparities between regions — розбіжнос-

ті у рівні розвитку регіонів
dispatch — 1) відправлення (товару);  

2) депеша
dispersion — 1) розкиданість (спожива-

чів); розосередження, розсіювання; 2) поши-
рення 

displacement — 1) відхилення; зсув;  
2) зміщення

display — показувати, виставляти, демон-
струвати

display case — демонстраційна вітрина
disposable income — прибуток після 

сплати податків
disposables — товари щоденного по-

питу

disposal — 1) управління, контроль;  
2) передавання; продаж; реалізація

disposal authority — повноваження на 
знищення документів

disposal consideration — відшкодування 
при вибутті (продажу)

disposal date — термін зберігання доку-
мента

disposal list — акт про виділення доку-
ментів до знищення, список документів, що 
не підлягають зберіганню

disposal of subsidiary — продаж дочір-
ньої компанії

disposal schedule — перелік документів, 
виділених до знищення

disposal proceeds — надходження від ви-
буття (активів)

dispose — 1) давати розпорядження, на-
казувати; 2) готувати; 3) розташовувати

disposition — 1) розташування; розмі-
щення; 2) ліквідація; 3) управління

disposition program(me) — план експер-
тизи

dispute — конфлікт; спір, суперечка
dispute settlement — вирішення спорів
Dispute Settlement Body — Орган з вирі-

шення спорів СОТ
disruption — зрив, спад; руйнування 
dissaving — від’ємні заощадження, збіль-

шення заборгованості
dissemination — поширення
dissemination of knowledge — поширю-

вання знань
dissenting opinion — окрема думка судді 

при винесенні рішення під час колегіального 
розгляду справи

dissociation of capital — роздрібнення ка-
піталу

dissolution — ліквідація; розформування; 
розпуск

dissolve — розпускати; припиняти діяль-
ність; ліквідувати; розформувати 

dissymmetrical conflict — дисеметричний 
конфлікт

distribution analysis — аналіз розподілу
distinct — особливий, відмінний, пев-

ний
distinction — розрізнення, розпізнаван-

ня; відмінна особливість
distinctly European added value — вираз-

но європейська додана вартість
distinguish — розрізняти(ся), відрізняти 

(ся), розпізнати, виділяти
distinguished — видатний 
distort — спотворювати, перекручувати 

(факти)
distorted markets — викривлені ринки
distortion — викривлення

discounter distortion
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distribute — поширювати
distributed profit — дивіденд (частина 

прибутку акціонерного товариства)
distribution — розподіл
distribution costs — витрати на збут про-

дукції
distribution cost accounting — облік ви-

трат у торгівлі
distribution of incomes — розподіл дохо-

дів
distributional consequences — наслідки у 

сфері розподілу
distributional constraint — розподільче 

обмеження
distributional effect — розподільчий 

ефект 
distributional equity — справедливість 

розподілу
distributional gain — розподільчий ви-

граш
distributional goals — розподільчі цілі
distributional loss — розподільча втрата
distributive judgement — розподільний 

висновок
distributive justice — розподільна спра-

ведливість
distributive policies — політика розпо-

ділу
distributor — дистриб’ютор, розповсю-

джувач, агент з продажу
distributorship — гуртовий розподіл
disturbance — порушення
disuse — вихід з ужитку
diverge — відхилятися; розходитися; ди-

вергувати
divergence — відхилення; розходження; 

дивергенція
diversification — диверсифікація
diversified — різноманітний; багатогалу-

зевий
diversify — диверсифікувати; виробляти 

багатономенклатурну продукцію
diversion — відволікання; відхилення
diversity — різноманітність, різнорід-

ність, різновид
divert — відволікати 
divest — відділяти
divestiture — відділення; відмова
divide — викликати розбіжності
dividend — 1) дивіденд; прибуток; 2) кво-

та
divisibility — подільність
divisible surplus — підлягає розподілу за-

лишок
division — поділ; розділення; розподіл
divorce — розлучення 
divulge — розголошувати таємницю
dock — урізувати заробітну плату 

docket — ярлик, етикетка; реєстр, список, 
перелік

document — документ, текст, докумен-
тальне джерело, свідоцтво, матеріальний но-
сій інформації

document handling — обробка документа
document information — відомості про 

документ
document integration — комплектування 

документації
document layout — макет документа
document management — управління до-

кументообігом
document management software — про-

грамне забезпечення управління документа-
ми

document management system — система 
управління документуванням

document mark — мітка документа
document number — номер документа
document oriented — документоорієнто-

ваний
document preparation — підготовка доку-

мента
document preparation system — система 

підготовки документа
document processing — обробка доку-

ментів
document recording — реєстрація доку-

ментів
document research — документальне до-

слідження 
document size — формат документа
document spacing — інтервал між доку-

ментами
document subject — тема документа
document template — шаблон документа
document type definition — визначення 

типу документа
document type description — опис типу 

документа
documentalist — документаліст, співро-

бітник інформаційної служби
documentary encashment (collection) — 

документальне інкасо
documentating — документування; доку-

ментальне підтвердження
documentation — документація
dodge — уникати, ухилятися
dodger — рекламний листок 
dogsbody — різнороб
Doha Declaration — Декларація Дохи
Doha round (Development round) — 

Доха раунд/Раунд розвитку
doldrums — депресивний стан (економі-

ки)
dollar acceptance — акцептований век-

сель, виписаний у доларах

distribute dollar
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dollar adjustment — грошова компенсація
dollar area — доларова зона
dollar availabilities — наявність доларів
dollar shortage — нестача доларів
dollars real versus nominal — долари ре-

альні та номінальні
domain — область, галузь, сфера 
domestic — вітчизняний, внутрішній
domestic activity — економічна актив-

ність у країні
domestic advertising — внутрішня ре-

клама
domestic іndustry — національна галузь 

виробництва
domestic inflation — внутрішня інфляція
domestic jurisdiction — внутрішня юрис-

дикція 
domestic market protection — захист 

внутрішнього ринку
domestic military conflict — внутрішній 

збройний конфлікт
domestic/local content — національна/ 

місцева частка
domestic policy — внутрішня політика
domestic support — внутрішня підтримка
domicile — юридична адреса особи або 

організації
domiciliary — за місцем проживання
dominant firm model — модель доміную-

чої фірми
dominant position — домінантне стано-

вище
dominant strategy — домінантна стратегія
donation — пожертвування, дар 
donor project auditing — аудит донор-

ських проектів 
dormant — бездіяльний, що дрімає
dose-response designs — схеми врахуван-

ня аргументів залежно від дози
dotation — 1) дотація; 2) вклад, пожертва
double cropping — подвійний урожай
double declining method — метод подвій-

ного зменшуваного залишку
double jeopardy — подвійна небезпека, 

ризик 
double majority — подвійна більшість
double market-failure test — тест про по-

двійну неспроможність ринку
double pricing or dual pricing — подвійне 

ціноутворення
double taxation — подвійне оподатку-

вання
doublet — дублікат
Dow Jones average industrial — індекс 

Доу-Джонса для акцій промислових компа-
ній

down — спад
downdrift — зниження, знижування 

downfall — падіння (спад) 
downgrade — 1) знижувати сортність;  

2) понижувати на посаді 
down payment — перша виплата, аванс 
downsize — збільшувати ефективність 

виробництва
downstream transaction — операція 

“зверху вниз”
downswing — 1) падіння, різке зниження; 

2) спад виробництва 
downtime — 1) простій; 2) час простою
downturn — (економічний) спад, спад ді-

лової активності; спад кон’юнктури
downward/upward adjustment — зни-

ження/підвищення ціни
downward communications — низхідні 

комунікації
draft — креслення; план; проект
draft standard — проект стандарту
drag — обмеження
draw — 1) виписувати тратту, чек; 2) бра-

ти, знімати
draw (a draft) on smb. — виставити 

(тратту)
draw up — скласти документ
draw up an account — виписати (вистав-

ляти) рахунок
draw upon an account — знімати з рахунку
draw up the budget — підготувати бю-

джет
drawee — трасат
drawer — висувний ящик
drawer file — ящики з картотекою
drawing — 1) виписування тратти, чека; 

2) знімання (грошей з рахунку); викорис-
тання

dribblet — невелика сума 
drift — тенденція
drive — (громадська) кампанія, рух
drop — падіння, зниження
drug and alcohol abuse — зловживання 

наркотиками й алкоголем
dual currency bond — двовалютна обліга-

ція
dual economy — роздвоєна економіка
dud — фальшиві гроші 
due — збір, мито, податок
due bill — рахунок, який треба сплатити
due bill check — чек на сплату прибутку 

за облігації
due care — належна ретельність
due consideration — належний розгляд
due interest — процент, терміновий до 

сплати
dummy activity — фіктивна операція
dump — 1) збувати товари за демпінго-

вою ціною; 2) викидати
dumping — демпінг 

dollar dumping



94

duopoly — дуополія 
duplex — двосторонній
duplicate — відтворений в точності, ана-

логічний, подвійний, подвоєний
duplication — зняття копій, розмно-

ження
durable — тривалий, тривалого користу-

вання
durable good — товар довгострокового 

користування

durable order — замовлення на товари 
довгострокового користування

durability (longevity) — довговічність
duration — тривалість
disinfection — дезінфекція
duties — посадові обов’язки
duty — 1) борг; обов’язок; 2) мито
duty of confidentiality — зобов’язання 

про нерозголошення
dwelling — житло, житлове приміщення

duopoly dwelling
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early warning system and central 
exclusion database — система раннього по-
передження та центральна база даних ви-
ключень 

earmarking — цільова прив’язка
earn — заробляти; отримувати прибуток
earner — особа, яка отримує заробітну 

плату
earnest — завдаток
earnings — дохід, прибуток; заробіток, за-

робітна плата
earnings-flow — потік прибутків 
easement — сервітут 
easy money (cheap money) — знецінені 

гроші, з низькою купівельною спроможністю
ecclesiastical law — церковне право 
eco-labelling — маркування про відповід-

ність екологічним вимогам
ecological approach to administrative 

theory — екологічний підхід до адміністра-
тивної теорії

ecological fallacy — екологічна помилка
econometrics — п економетрика, еконо-

метрія
economic — економічний
economic(al) advance — економічний 

прогрес
economical adviser — економічний кон-

сультант
economic affairs — економічні зв’язки
economic agent — економічний агент; 

учасник; суб’єкт ринку
economic analysis — економічний аналіз
economic and monetary union — еконо-

мічний та монетарний союз
economic adjustment — економічна адап-

тація
economic authorities — органи керування 

економікою
economic(al) balance — економічна рів-

новага
economic benefits — економічні перева-

ги; користь, благо, вигода, прибуток 

economic considerations — економічні 
міркування

economic cost — економічна вартість
economic courts — господарські суди
economic determinism — економічний де-

термінізм
economic decision — економічне рішення
economic encouragement — економічне 

стимулювання
economic efficiency — економічна ефек-

тивність
economic entity — економічна організа-

ція
economic externalities — економічні зо-

внішні ефекти
economic good — економічне благо
economic growth rate — темп економіч-

ного зростання
economic growth; growth — економічне 

зростання; економічний ріст
economic impact of policy — економічний 

вплив політики
economic imperialism — економічний ім-

періалізм
economic incidence — економічне охоп-

лення податком
economic integration — економічна інте-

грація
economic liberalism — економічний лібе-

ралізм
economic life — термін служби
economic methodology — економічна ме-

тодологія
economic model — економічна модель
economic performance — результати еко-

номічної діяльності
economic perspective — економічне пе-

редбачення
economic planning — економічне плану-

вання
economic planning administration — 

планово-економічне управління
economic policy — економічна політика

Е

early economic
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economic price — економічна ціна
economic profit — економічний прибуток
economic rate of return — економічна 

норма віддачі
economic rationality — економічна раціо-

нальність
economic regulation — економічне регу-

лювання
economic rent — економічна рента
economic, social and territorial cohesion — 

економічне, соціальне та територіальне гур-
тування

economic theory of politics — економічна 
теорія політики

economic, vocational and social 
integration of handicapped persons — еконо-
мічна, професійна та соціальна (ре)інтегра-
ція неповносправних людей

economic welfare — економічний добробут
economic union — економічний союз
economics — економічна теорія, економіка 
economic management — господарське 

керівництво
economics of bureaucracy — економічна 

теорія бюрократії
economies of scale — економія за рахунок 

масштабу виробництва; економія на масштабі
economies of scope — економія на охоп-

ленні
economies in transition — перехідні еко-

номіки
economist — економіст
economize — економити; економно ви-

трачати
economizing — раціональне ведення гос-

подарства
economy — 1) економія; економічність; 

2) економіка
economy of scale — економія, зумовлена 

ростом масштабу виробництва
economy of scarcity — дефіцитна еконо-

міка
Edgvorth box diagram — діаграма/ящик 

Еджворта
edict — указ
edit — редагувати, готувати до друку;  

~ off викреслювати
edition — видання, випуск, копія, варіант
edition new — видання нормативного до-

кумента (нове)
editorial office — редакція
editorialize — інтерпретувати
education — (загальна) освіта
education and training systems — систе-

ми загальної та професійної освіти
Education Committee — освітній комітет
educational institution of — вищий на-

вчальний заклад 

educational work — виховна робота 
effect — результат 
effect payment — здійснювати платіж 
effect size — рівень впливу 
effective — 1) ефективний; корисний;  

2) діючий; чинний, дійсний 
effective interest method — метод ефек-

тивної ставки відсотка
effective interest rate — ефективна став-

ка відсотка
effective internal control — чинний вну-

трішній контроль
effective money — гроші, що в наявності
effective tax rate — фактична (діюча) по-

даткова ставка
effective yield — реальний прибуток
effectively — результативно, ефективно
effectiveness — результативність 
effectiveness auditing — аудит результа-

тивності
effectiveness of outcomes — результатив-

ність наслідків
effectless — безрезультатний, недійсний
effector — ефектор
efficacy — результативність за ідеальних 

умов
efficiency — ефективність, продуктив-

ність
efficiency analysis — аналіз ефективності
efficiency benchmark — підґрунтя ефек-

тивності
efficiency costs — витрати/втрати ефек-

тивності; вартість ефективності
efficiency criteria — критерії ефективнос-

ті
efficiency losses of externalities — втрати 

ефективності через зовнішні ефекти
efficiency program — програма ефектив-

ності
efficient — 1) ефективний, дійсний; про-

дуктивний; 2) кваліфікований, вмілий, пра-
цездатний 

efficient market — ефективний ринок
efficiently — ефективно, вміло, кваліфі-

ковано
effluent — стік, скидання, викид
effluent fee — плата за забруднення
effort — 1) обсяг робіт; робота; 2) зусил-

ля; заходи
egalitarian — зрівняльний
egalitarian view — егалітарний підхід
е-government technologies — технології 

електронного уряду
elaborate — вдосконалений, складний
elastic demand — еластичний попит
elasticity — еластичність
elasticity of substitution — еластичність 

заміщення

economic elasticity
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elasticity of supply — еластичність про-
позиції

еlected officials — виборні службовці
election — вибори
electronic — електронний
electronic commerce (Е-commerce) — 

електронна торгівля
electronic data processing — обробка да-

них за допомогою комп’ютера
electronic document — електронний до-

кумент, електронний текст
electronic document management — елек-

тронне управління документообігом
electronic information system — елек-

тронна інформаційна система
electronic publication — електронне ви-

дання
electronic signature — електронний під-

пис
electronic filing — комп’ютерний, елек-

тронний
electronic system — електронна система
electronically signed — електронно-

цифровий підпис
electronically signed document — доку-

мент, підписаний електронно-цифровим під-
писом

electronically stored text — текстова ін-
формація, що зберігається в електронному 
пристрої

element — елемент, складова частина
element additional — додатковий елемент
eligible — відповідний, бажаний
eligibility — прийнятність 
eligibility criteria — критерії прийнятності 
eligible — 1) відповідний, підхожий;  

2) що має право бути обраним 
eligible action — прийнятний проект 
eligible direct costs — прийнятні прямі 

витрати 
eliminate — усувати, виключати, знищу-

вати, ліквідовувати
elimination — виняток, видалення, зни-

щення
elite accommodation — елітне примирення
elitists — елітаристи
elude — ухилятися, уникати
e-mail — електронна пошта
embargo — ембарго
embedded derivative — вбудований по-

хідний фінансовий інструмент
embedded value — вбудована вартість
embed — вставляти, врізати, впроваджу-

вати
embezzlement — розтрата; присвоєння 

(грошей) незаконним шляхом
emblem — емблема, герб 
embodied services — втілені послуги

emergency — крайність, критичне стано-
вище

emergency area — зона надзвичайного 
стану

emergency funds — обов’язкові резерви 
банків

emergency protection — надзвичайні за-
хисні заходи

emergency relief operation — ліквідація 
наслідків надзвичайних ситуацій

emergent policy — несподівана політика
emergent process review — контроль за 

непередбаченим процесом
emerging market economy — країна з 

ринковою економікою
emigration — еміграція
emission — 1) емісія; 2) розповсюдження; 

виділення
emolument — компенсація, винагорода 

зарплатою
emphasis — особлива увага, акцент
emphasis of matter paragraph(s) — пояс-

нюють параграфи
empirical research — емпіричне дослі-

дження
employ — 1) тримати на службі; наймати 

на роботу; 2) використовувати; застосовувати 
employables — робоча сила 
employee — службовець; робітник
employment — 1) заняття; служба; робота 

за наймом; 2) зайнятість
employee benefit — винагорода працівни-

кам
employee benefits equity — виплати пра-

цівникам капіталу
employer — роботодавець, наймач
employment agency — агентство по найму
employment equity — справедливість при 

найманні на роботу
empower — уповноважувати; давати 

можливість
еmpowerment evaluation — уповнова-

жувальнe оцінювання
empty — 1) пустий, порожній; 2) порож-

ня тара
empty chair crisis — криза порожнього 

крісла
emulate — змагатися, суперничати 
enablement — надання спроможності; 

уповноваження
enabling clause — дозвільне застере-

ження
enact legislation — ухвалювати законо-

давство
enactment — закон, указ, законодавчий 

акт; введення закону в силу
encash — одержувати готівкою, інкасу-

вати

elasticity encash
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encashment — інкасація
encipher — цифрувати, кодувати, шифру-

вати
enciphering — кодування, шифрування
encipherment — шифрування
enclose — вкладати (у конверт разом з ін-

шими документами); додавати 
enclosed sea — закрите море
enclose with (in) a letter — додавати до 

листа
enclosure — додаток (до листа)
encode — кодувати, шифрувати
encoded — кодований, закодований
encoded data — кодовані дані, закодовані 

дані
encoding — кодування, шифрування
encoding format — формат кодування
encoding system — система кодування
encouragement — заохочення, стимулю-

вання
encroach — вторгатися (у чужі володіння 

тощо); втручатися (у справи); зазіхати
encrypt — зашифрувати, шифрувати
encrypted — шифрований, зашифрова-

ний
encrypted data — зашифровані дані
encrypted file — зашифрований файл, ко-

дований файл
encrypted password — шифрований па-

роль
encryption — шифрування
encumbered — обтяжений боргами 
encumbrance — заставна (на майно); борг, 

зобов’язання
end — 1) кінець; закінчення; 2) результат, 

наслідок
end date of the implementation period of 

the action — кінцева дата періоду реалізації 
проекту 

endeavour — намагання, зусилля 
ending balance — баланс на кінець періоду
ending inventory — запаси на кінець пе-

ріоду
end-of-period rate — ставка (курс) на кі-

нець періоду
endogenous preferences — ендогенні впо-

добання
endogenous variable — ендогенна змінна
endorse — індосувати, робити передат-

ний напис
endorsee — індосат, жират 
endorsement — індосамент, жиро 
endorser — індосант, жирант 
endow — забезпечувати постійним при-

бутком; призначати дохід
endowment — 1) вклад; 2) дар; пожертву-

вання
enduring value — тривала цінність

energy — 1) енергія; 2) енергетика
Energy Charter Treaty (ECT) — Договір 

до Енергетичної Хартії 1994 р.
energy efficiency — ефективне викорис-

тання енергії
energy management — управління енер-

гетикою
energy-saving policies — енергоощадні 

політики
energy supply — енергопостачання
Energy Strategy for the Community — 

Енергетична стратегія для спільноти
enforcement — забезпечення виконання 

зобов’язань
engage — 1) наймати; 2) займати(ся) 
engagement — аудиторське завдання
engagement letter — лист-зобов’язання
engagement objective — мета аудитор-

ського завдання
engagement work program — програма 

аудиторського завдання
engineering — інжиніринг
enhance — збільшувати; підвищувати
enhanced agreement — посилена угода
enhanced cooperation — посилена спів-

праця
enhancement — збільшення, прискорен-

ня; підвищення
enlargement — збільшення, приріст
enormously — надзвичайно 
enquire — запит
enquiry — запит, наведення довідок, до-

слідження
enquiry points — інформаційні центри
ensure — забезпечити, гарантувати
entail — впорядкувати, організувати, ви-

кликати
enter a sum to a person’s account — зара-

ховувати суму на рахунок особи
enter into force — вступати в силу 
enterprise — 1) підприємство; завод; фа-

брика; 2) підприємливість
entertainment — офіційний обід, банкет
entires — повний, цілий, цілісний, су-

цільний, без домішок
entirety — повнота, цілісність
entitle — давати право (на — to), назива-

ти, давати назву, озаглавлювати
entitlement — п право; документ, який 

надає право
entitlements method — метод обліку прав 

на продукцію
entitlement principle — принцип легітим-

ного придбання
entity — економічна одиниця, об’єкт, сут-

ність, річ
entity-specific measurement — специфіч-

на оцінка

encashment entity-specific
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entrapment — провокування на злочин 
entrepot trade — транзитна торгівля
entrepreneur — підприємець
entrepreneurial — підприємницький 
entrepreneurial ability — підприємниць-

кий хист
entry — 1) проникнення; вступ; 2) про-

дукт, товар
entry barriers — бар’єри в доступі
enumeration — реєстрація
envelop — обвідна (крива) 
envelope curve — обвідна крива
environment — середовище; довкілля
environmental goods — товари, пов’язані 

з навколишнім середовищем
environment policy — політика щодо до-

вкілля
environmental services — послуги, пов’я-

зані з навколишнім середовищем
environmental — що належить до довкілля
environmental change and organization 

design — зміна середовища й організаційне 
моделювання

environmental impact analysis — аналіз 
впливу на довкілля

environmental matters — екологічні пи-
тання

environmental management — заходи з 
охорони навколишнього середовища

environmental risk — ризик, пов’язаний з 
навколишнім середовищем

environmental scan — вплив (ретельне 
вивчення) довкілля

equitable share of the market — справед-
лива частка ринку

equal opportunity — рівні можливості
equal pay for equal work — однакова 

оплата однакової праці
equal sacrifice theory — теорія рівних 

втрат; теорія рівної жертви
equal treatment — однакове ставлення
equal treatment for men and women — од-

накове ставлення до чоловіків та жінок
equality — рівність
equality of opportunities — однаковість 

можливостей
equality of outcomes — рівність здобутків
equalization — зрівняння
equalization grant — ґрант на бюджетне 

вирівнювання
equalization reserves — резерви коливань 

збитковості
equalizing differences — вирівнювання 

розрізнень (у сплаті праці)
equation — рівняння, збалансованість
equilibrium — рівновага
equilibrium interest rate — рівноважна 

процентна ставка

equilibrium price — рівноважна ціна
equilibrium quantity — рівноважний обсяг
equimarginal principle — еквімаргіналь-

ний принцип
equipment — обладнання
equitable decision — справедливий; не-

упереджений 
equity — власний капітал, акціонерний 

капітал, чиста вартість капіталу, звичайна 
акція, загальна вартість усього майна

equity capital — капітал у формі акцій
equity fund — акціонерний фонд
equate — відповідати, рівняти
equation — 1) вирівнювання, зрівняння; 

2) рівність; правильне співвідношення, пого-
дженість

equilibrium — рівновага, збалансованість
equipment — обладнання 
equity — 1) звичайна акція; 2) іменна ак-

ція
equity compensation benefit — компенса-

ційні виплати інструментами власного капі-
талу

equity compensation plan — план компен-
саційних виплат пайовими інструментами

equity instrument — пайовий інструмент
equity method — метод пайової участі
equity of opportunities — рівність мож-

ливостей
equity price — курс акцій
equity profit — прибуток, що розподіля-

ється на звичайні акції
equity securities — часткові цінні папери
equity theory of motivation — теорія 

справедливості у мотивації
equity-efficiency trade-off — компроміс 

між справедливістю та ефективністю
equivalence — рівнозначність, рівноцін-

ність
equivalent — еквівалент; рівноцінний, 

рівнозначний
eradicate — викорінювати, знищувати
eradication of poverty — викорінювання 

злиденності
erase — прати, зскрібати, підчищати
error — помилка
errors and omissions — помилки та недо-

гляди
errors in variables — помилка в змінних
escalation — ескалація, збільшення 

масштабів, розширення
escalation of customs tariff — ескалація 

митного тарифу
escape clause — розв’язуються застере-

ження
espionage — шпигунство
essential І — необхідний, суттєвий, не-

від’ємний

entrapment essential
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essential ІІ — сутність, невід’ємна части-
на, основа

essentiality — сутність, істотність
establish — засновувати, закладати, за-

проваджувати
establishment — підстава, введення, уста-

нова, відомство, штат (службовців), консер-
вативно-бюрократичний апарат

establishment of policy priorities — вста-
новлення пріоритетів політики

establishing the common market — запро-
ваджування спільного ринку

estate — 1) маєток; 2) майно
estate duty — податок на майно; “по-

смертний податок”
estate of policy holder — успадковане 

майно страхувальника
estimate І — оцінка; підрахунок; кошторис
estimate ІІ — оцінювати; попередньо під-

раховувати; складати кошторис 
estimate assessment — кошторисна 

оцінка
estimate price — кошторисна ціна
estimation — оцінка, оцінювання
estimation sampling — оціночна вибірка
estimator — оцінна функція; формула 

оцінки
ethnic background — етнічне походження
ethnic conflict — етнічний конфлікт
ethnic origin — етнічне походження 
ethics — етика; етичні аспекти 
ethnography — етнографія
ethos — дух, характер
EU-wide policy — загальносоюзна полі-

тика
euro zone (euro area) — європростір, єв-

розона
Eurocorps — Єврокорпус
eurocurrency — євровалюти
eurodollar deposits — євродоларові депо-

зити
Euroland — Євроленд
“Europe a la carte” — Європа “на вибір”
Europe Agreements — Європейські угоди
Europe of knowledge — Європа знань
European Atomic Energy Community 

(EAEC or Euratom) — Європейська спільно-
та з атомної енергії

European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) — Європейський 
банк реконструкції та розвитку

European Central Bank (ECB) — Євро-
пейський центральний банк

European Free Trade Association 
(EFTA) — Європейська Асоціація вільної 
торгівлі

european arrest warrant — європейський 
ордер на арешт

European Central Bank (ECB) — Євро-
пейський Центральний Банк

European Charter for Regional or 
Minority Languages — Європейська хартія 
регіональних мов та мов меншин

European Commission — Європейська 
комісія

European Commissioner — Європей-
ський комісар

European commitment — відданість євро-
пейській справі

European Convention — Європейський 
конвент

European Council — Європейська Рада
European neighbourhood policy — Євро-

пейська політика сусідства
European Ombudsman — Європейський 

омбудсман
European Parliament — Європейський 

парламент
European System of Central Banks — Єв-

ропейська система центральних банків
European Union (EU) — Європейський 

Союз (ЄС)
Eurosceptic — євроскептик
evade — ухилятися
evaluability — оцінюваність
evaluability assessment — оцінка міри 

оцінювання
evaluate — оцінювати, визначати вар-

тість
evaluation — оцінювання критеріїв
evaluation criteria — критерії оцінки 
evaluation grid — оціночна таблиця
evaluation of efficiency — оцінювання 

ефективності
evaluation of impact — оцінювання впливу
evaluation of needs — оцінювання потреб
evaluation of process — оцінювання про-

цесу
evaluator — фахівець з оцінювання
evaluation standards — стандарти оціню-

вання
evaluative thinking — оцінне мислення 
evasive answer — ухильна відповідь 
evasion — ухиляння; обхід закону
even — рівний; знівельований
event — подія
event acceleration — подія, що спричи-

няє негайне погашення кредиту
events after the balance sheet date — по-

дії після звітної дати
events occurring after the balance sheet 

date — події після звітної дати
ever closer union — дедалі ближчий союз
evidence — підстава, доказ
evidential value — доказова цінність
ex ante — очікуваний рівень

essential ex ante
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exact — 1) стягати; 2) вимагати
exacting — вимогливий 
examination — 1) огляд; перевірка; реві-

зія; 2) іспит
examine — перевіряти, обстежити
examiner — 1) ревізор, контролер; екс-

перт; 2) інспектор
exception — виняток
excess — надлишок, надмір, перевищення
excess burden — надмірний податковий 

тягар
excess demand — підвищений попит
excess of loss reinsurance — перестраху-

вання есцедента збитків
excess profits duty (tax) — податок на 

додану вартість
excess reserves — надмірні резерви
excessive deficit procedure — процедура 

щодо надмірного дефіциту
excessive government deficit — надмір-

ний державний дефіцит
excise — 1) акциз, акцизний збір; 2) справ-

ляти акцизний збір; оподатковувати акцизним 
збором

excise tax — акцизний податок
exchange — 1) обмін; товарообмін; 2) бір-

жа; 3) розмін грошей
exchange control authorities — органи 

контролю обміну валюти
exchange controls — контроль за обмі-

ном валюти
exchange difference — курсова різниця
exchange economy — економіка обміну
exchange goods — біржові товари
exchange of concessions (in trade) — об-

мін поступками (в торгівлі)
exchanges of university teaching staff — 

обмін викладацьким персоналом вищих на-
вчальних закладів

exchange efficiency — ефективність в об-
міні

exchange on votes — обмін голосами
exchange program — програма обміну 
exchange rate — обмінний курс
exchange-rate adjustment — регулюван-

ня валютного курсу
exchange rate appreciation — підвищен-

ня курсу
exchange rate depreciation — зниження 

валютного курсу
exchange rate movements — зміни ва-

лютного курсу
exchange-rate mechanism — механізм об-

мінного курсу
exchanged payments — валютні платіжні 

розрахунки
excludability — виключеність
exclude — виключати

exclusion principle — принцип виклю-
чення

exclusionary practice — практика вилу-
чення

exclusive competence — виключна ком-
петенція

exclusive licence — виняткова ліцензія
exclusive reference — обов’язкове поси-

лання
exclusive requirement — обов’язкова ви-

мога 
exculpatory — такий, що виключає відпо-

відальність (вину)
excuse — виправдання, відмовка 
execute — 1) виконувати; 2) оформляти
execute payment — здійснювати платіж
execution — виконання
execution period — період виконання 
executive — 1) виконавчий; 2) урядовий; 

президентський
executive federalism — виконавчий феде-

ралізм 
executive summary — стислий зміст
executor — виконавець 
exempt from taxes — звільнений від по-

датків
exemplify — знімати і завіряти копію
exemption — звільнення 
exemption from military service — звіль-

нення від військової служби
exercise — використовувати, здійснюва-

ти; виражати, розвивати
exercise of the rights — 1) користування 

правами; 2) реалізація прав
exhaustible resources — вичерпні ресурси
exhaustive expenditures — вичерпні ви-

трати
exhaustive voting — голосування мето-

дом видалення
exhibit — експонат; експонування, показ
exhibition — виставка, показ
exhibition case — виставкова вітрина
exhortation — спонукання; перекону-

вання
existence — існування
exogenous variable — екзогенна змінна
expand — розширювати, збільшувати
expand one’s trade — розвивати торгівлю
expanding economy — економіка, що роз-

вивається
expenditure — витрата, видаток, спожи-

вання
expenditure authorization — дозвіл на ка-

пітальні витрати
expansion — 1) експансія; 2) розширення
expansion path — шлях експансії/ 

розвит ку
expansion rate — темп росту (економіки)

exact expansion
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expansionary fiscal policy — стимулю-
вальна бюджетно-податкова політика

expansionary monetary policy — стиму-
лювальна грошово-кредитна політика

expectancy theory — теорія сподівань
expectations — сподівання; очікування
expectations lag — лаг сподівань
expected disposals of assets — очікуване 

вибуття активів
expected error — очікувана помилка
expected exit value — очікувана кінцева 

вартість (“вартість виходу”)
expected inflation — очікувана інфляція
expected net present value — очікувана/ 

сподівана чиста поточна цінність
expected utility hypothesis — гіпотеза 

очікуваної/сподіваної корисності
expected utility theory — теорія сподіва-

ної корисності
expected value — очікуване значення; 

сподівана цінність
expend — втрачати, затрачати (затрачу-

вати)
expense — витрати, видатки
expensive — дорогий
expedite — прискорити, швидко вико-

нати
expenditure — витрати
expenditure analysis — аналіз видатків
expenditure effects — видаткові ефекти
expenditure policies — видаткова політи-

ка; програми державних видатків
expenditure tax — податок на витрати
expenditure-switching policies — політи-

ка переходу витрат
expenditure-variation controls — регулю-

вання за рахунок зміни видатків
expenditure verification (audit) — пере-

вірка витрат (аудит) 
expenditures carried forward — витрати, 

що переносяться на майбутні періоди
expenses — витрати
expensive (ear) — дорогий
experience — досвід, кваліфікація, май-

стерність; стаж, досвід роботи
experience adjustment — коригування на 

основі досвіду
experience goods — досвідні товари
experienced — досвідчений, знаючий
experimental design — експерименталь-

ний дизайн дослідження
experimental group — експериментальна 

група 
expert — експерт
expert advice — експертиза
expert examination /investigation/ — 

експертиза
expert judgment — оцінка експерта 

expertise — спеціальні знання або вміння
expiration — закінчення строку
expire — закінчуватися; втрачати силу, 

чинність 
expiry date — дата закінчення
explanatory factor — чинники пояснення 
explanatory note — пояснювальна записка
explanatory variable — пояснювальна 

змінна 
explicit — чіткий, детальний
explicit costs — зовнішні витрати, фак-

тичні витрати, грошові витрати
explicit discounting computation — роз-

рахунки на підставі явних методів дисконту-
вання

export — експорт 
export advertising — експортна реклама
export agent — агент з експорту
export availabilities — експортні можли-

вості, наявність товару для експорту
export concentration — експортна кон-

центрація
export credit — експортний кредит
export diversification — експортна дивер-

сифікація
export duty — вивізне мито
export elasticity — еластичність експорту
export/import prohibitions — заборони 

експорту/імпорту
export-led industrialization — індустріа-

лізація експортного спрямуван ня
export oriented commercial policy — екс-

портоорієнтована торгова політика
export quota — експортна квота
export rebates — експортні знижки
export restraint agreement — угода про 

обмеження експорту
export restriction — експортні обмеження
export subsidies(xs) — експортні субсидії
Export subsidies on Agriculture 

Products — експортні субсидії, дозволені 
для сільськогосподарських товарів

export subsidies on industrial products — 
експортні субсидії щодо промислових това-
рів

export tariff — експортний тариф
export taxes — експортні податки
ex-post evaluation — післяоцінювання
exposure — підвладний ризику
express — 1) експрес; 2) термінове пере-

казування
expropriation — експропріація, відчуження
expulsion — насильне виселення, вигнання
ex-right — без прав 
extend — 1) продовжувати, пролонгува-

ти; 2) надавати позику
extended — тривалий, продовжений, по-

ширений

expansionary extended
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extended budget constrain — розширене 
бюджетне обмеження 

extensive agriculture — екстенсивне сіль-
ське господарство

extensive material — великий матеріал
extension — 1) продовження, пролонгу-

вання; 2) надання кредиту
extension of qualified majority voting — 

поширення (процедури) голосування квалі-
фікованої більшості

extent — 1) ступінь; міра 2) розмір
extent of change over time — міра змін у 

часі
external — зовнішній, закордонний
external audit — зовнішній аудит
external auditor — зовнішній аудитор
external balances — стан зовнішніх роз-

рахунків 
external benefits to consumers — зовніш-

ні вигоди для споживачів
external confirmation — зовнішнє під-

твердження
external costs — зовнішні витрати
external (trade) credit — зовнішньотор-

говельний кредит
external debt — зовнішній борг 
external diseconomy — зовнішні втрати/ 

збитки
external effect — зовнішній чинник; су-

путній результат
external evidence — зовнішні свідчення
external inflation — зовнішня інфляція
external service production — стороння 

організація з надання послуг

external validity — зовнішня достовір-
ність/обґрунтованість

externalities — зовнішні ефекти; екстер-
налії

externality — зовнішній ефект
externality tax — податок на зовнішні 

ефекти 
extirpate — ліквідовувати, знищувати
extra — 1) особлива плата, доплата; 2) ви-

щий сорт
extra-budget — позабюджетний 
extra output; marginal product — додат-

ковий випуск
extract — витяг
extraction force — евакуаційні сили
extractive industries — видобувні галузі
extra circulating assets — позаобігові ак-

тиви
extradition — екстрадиція
extrafine — високоякісний, високого ґа-

тунку
extraordinary effect — ефект надзвичай-

них обставин
extraordinary items — надзвичайні статті, 

результати надзвичайних обставин
extraordinary profit — прибуток від над-

звичайних обставин
extrinsic motivation — зовнішня мотива-

ція
exuberance — швидке зростання, процві-

тання
ex-works — франко-завод
eye-catching advertising — яскрава ре-

клама

extended eye-catching
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fabric — 1) структура, будова; 2) виріб
fabricate — 1) виробляти; 2) формувати 
fabrication — 1) виробництво; 2) форму-

вання
face — номінальний (про ціну, процент)
face value (nominal value) — номінальна 

вартість, позначена на монеті її вартість, ви-
раження в доларах і центах

facet — грань, аспект
facilitate — сприяти, просувати
facilities — обладнання, пристосування, 

апаратура
facilitating markets — сприяння ринкам
facilitating termination — полегшення, 

припинення
facilitator — фасилітатор
facility — вигода, пільга, послуга
facing — товар в однаковому упакуванні, 

розташований в ряд на полиці 
facsimile — факсиміле
factor — 1) виробничий фактор; 2) обста-

вина; 3) агент, комісіонер
factor-intensity reversal — реверс факто-

рів виробництва
factor market — ринок ресурсу; ринок ви-

робничого фактора
factoring — розкладання на множники; 

факторизація 
factors of production — фактори вироб-

ництва
factoring of receivables — факторинг де-

біторської заборгованості
factory — фабрика; завод; підприємство
factual — фактичний, що базується на 

фактах
factual assertions — фактичні судження
fading — вицвітання
fail — 1) банкрутувати; 2) зазнавати не-

вдач (у справах) 
failing — 1) невдача, провал; 2) відмова  

(у роботі); пошкодження; 3) на випадок не-
виконання

fail-safe — надійний; безаварійний 

failure — 1) невдача, несприятливий ре-
зультат; провал; нестача; 2) банкрутство;  
3) відмова; пошкодження 

failure of competition — неспроможність 
конкуренції 

failure (of a Member State) to fulfill 
obligations (under the Treaty) — недотри-
мання (державою-членом) зобов’язань (за 
Договором)

failure of proof — відсутність доказів
fair — 1) ярмарок; 2) чесний, справедли-

вий; 3) достатній; значний
fair and just working conditions — спра-

ведливі та належні умови праці
fair competition — справедлива конку-

ренція
fair presentation — об’єктивне уявлення
fair-return price — ціна, що забезпечує 

справедливу норму прибутку
fair trade — справедлива торгівля
fair value — справедлива вартість
faithful representation — правдиве (до-

стовірне) уявлення
fall — падіння, зниження
fallaciousness — помилковість (концепції)
falldown — невиконання, падіння 
fallibility — схильність до помилок 
fallible — помилковий, сумнівний 
false — помилковий
false data — помилкові дані
false code — заборонений код
false alarm — помилкова тривога
false-code check — контроль на наяв-

ність заборонених комбінацій
familiar — добре знайомий, звичний; до-

бре знає, обізнаний
familiarize — ознайомити
family — 1) сім’я; 2) сукупність, набір
family law — сімейне право 
famine — 1) голод; 2) гостра нестача; де-

фіцит
fancy account — фіктивний рахунок
far-reaching — широкий, далекосяжний 

F

fabric far-reaching
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fare — плата за проїзд, вартість проїзду; 
тариф

farm — ферма, фермерське господарство
farm area — сільськогосподарський район
farmer — 1) фермер; 2) орендар
fast track — прискорене ведення перего-

ворів
fatal accident — нещасний випадок, що 

закінчився смертю
fault — 1) недолік; дефект; 2) помилка;  

3) порушення 
favourable balance — активний (сприят-

ливий) (платіжний) баланс
favourable trade balance — позитивний 

торговельний баланс
fear appeal — мотив страху
feasable — 1) практично здійсненний, ви-

конуваний; 2) придатний; 3) можливий
feasibility — здійсненність
feasibility criterion — критерій здійснен-

ності
feather-bedding — 1) субсидіювання уря-

дом нерентабельних галузей; 2) роздування 
штату 

feature — риса, ознака, властивість, осо-
бливість; параметр; функція

federal — федеральний
federal reports form — федеральна анкета
federalism — федералізм
fee — п плата, винагорода, гонорар
fee goods — дармові (безкоштовні) блага
feedback — 1) зворотний зв’язок; 2) зв’я-

зок зі споживачами
feed back effect — ефекти зворотного 

зв’язку
felony — тяжкий злочин
fiat money — нерозмінні паперові гроші
fiddle — обман 
fiduciary duty — обов’язок агента діяти 

грамотно і чесно в інтересах замовника
field — 1) сфера діяльності, царина; 2) ра-

йон збуту 
field audit — ревізія на місці, виїзна ревізія
field notes — польові нотатки
field of standardization — область стан-

дартизації
field research — польове дослідження
field work — робота на місцях
fifo (fist-in, first-out) — фіфо (перше над-

ходження — перша відпустка)
fifo method — метод фіфо (перший — 

прихід, перший — вибуття)
fight against crime — боротьба зі злочин-

ністю
fight against drugs — боротьба проти нар-

котиків
fight against fraud — боротьба проти 

шахрайства

fight against international organised 
crime — боротьба проти міжнародної органі-
зованої злочинності

fight against money laundering — бороть-
ба проти відмивання грошей

fight against racism and xenophobia — 
боротьба проти расизму та ксенофобії

fight against terrorism — боротьба проти 
тероризму

figure — цифра; величина; кількісний по-
казник

figure of merit — показник якості
file — 1) підшиті папери, справи; 2) реє-

стратор
file access — доступ до файла
file access channel — канал доступу до 

файла
file allocation — розміщення файла
file allocation table — таблиця розподілу 

файлів
file arrangement — номенклатура справ 

установи
file attributes — атрибути файла
file chain — послідовність файлів
file code — код захисту файла
file compare — порівняння файлів
file composition — формування файла
file content — вміст файла
file copying — копіювання файла
file data — дані файла
file for bankruptcy protection — звернен-

ня компанії-банкрута до влади з проханням 
захистити від кредиторів

file security — захист файла, обмеження 
доступу до файла

file unit — одиниця зберігання
file open — справа, доступна для вико-

ристання
file precedent — папка прецедентів
file-archiving — архівування файлів
file-archiving system — система архівації 

файлів
filed data — дані, що зберігаються у ви-

гляді файла; картотечні дані
files — справи, документальний фонд 

установи
filing — 1) подання заявки; 2) поданий 

документ
filing caption — заголовок, позначення на 

папці 
filing department — відділ діловодства
filing equipment — обладнання для збері-

гання справ
filing method — методи систематизації 

справ
filing system — номенклатура справ, схе-

ма класифікації, порядок підшивки і збері-
гання документів

fare filing
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filing tray — лоток для зберігання доку-
ментів

fill — призначати на посаду; займати по-
саду

fill in — заповнювати
fillip — поштовх, стимул 
final audit — завершальний аудит
final beneficiaries of a grant — кінцеві бе-

нефіціари гранту 
final goods — готові вироби
final goods and services — кінцеві про-

дукти і послуги
final report — підсумковий звіт 
final resolution — остаточна резолюція
finance — 1) фінанси; 2) прибутки, засоби
finance bill — фінансовий рахунок
finance costs — витрати на фінансування
finance house — фінансова торговельна 

фірма
finance indexation — фінансовий показ-

ник
finance lease — фінансова оренда
financial — фінансовий
financial accounting — фінансовий облік
financial adviser — фінансовий радник, 

консультант
financial aid — фінансова допомога
financial arrangements — фінансові роз-

рахунки
financial asset — фінансовий актив
financial asset or liability held for 

trading — фінансовий актив або зобов’я-
зання, призначений для торгівлі

financial assets and liabilities available for 
sale — фінансові активи і зобов’язання, які є 
в наявності для продажу

financial auditing — фінансовий аудит
financial authorization — дозвіл на фінан-

сування
financial capacity — фінансова спромож-

ність 
financial capital — фінансовий капітал
financial envelope — фінансовий пакет 
financial forecast — фінансовий прогноз
financial institution confirmation request — 

запит підтвердження з фінансової організації
financial instrument — фінансовий ін-

струмент
financial intermediary — фінансові осе-

редники
financial liability — фінансове зобов’я-

зання
financial markets — фінансові ринки
financial period — звітний період
financial position — фінансове становище
financial rate of return — фінансова нор-

ма віддачі/прибутковості
financial reporting — фінансова звітність

financial statements — фінансова звіт-
ність

financial statements assertions — твер-
дження, на основі яких підготовлена   фінан-
сова звітність

financial support to third parties — фінан-
сова підтримка третім сторонам 

financial year — звітний рік
financier — 1) фінансист; 2) фінансовий 

олігарх
financing activities — фінансова діяль-

ність
find a market — користуватися попитом
finding aids — довідко вий апарат, довід-

ковий посібник, покажчик
findings — висновки; результати
fine, to fine — кримінальний штраф, 

штра фу вати
fineness — проба (коштовних металів), 

чистота
finished goods — готова продукція
finite — кінцевий, обмежений 
fire — звільняти з роботи
fire alarm — пожежна тривога
fire detection system — автоматична си-

стема пожежного захисту
fire escape — пожежний вихід, пожежна 

драбина
fire-proof — вогнетривкий
firm — фірма, підприємство
firm commitment — тверда угода, тверде 

зобов’язання
firm’s investment demand curve — крива 

інвестиційного попиту фірми
firm-monopolist — фірма-монополіст
first degree price discrimination; perfect 

price discrimination — цінова дискримінація 
першого ступеня; повна цінова дискриміна-
ція

first line reserves — валютні резерви
first world — “перший світ”
first-year return — віддача першого року
fiscal — 1) податківець, судовий викона-

вець; 2) фіскальний; фінансовий; бюджетний
fiscal administration — податкове відом-

ство/управління; юр. керування спадкоєм-
ним майном; чинення (правосуддя)

fiscal externalities — фіскальні/податко-
ві зовнішні ефекти

fiscal federalism — фіскальний федера-
лізм

fiscal illusion — фіскальна ілюзія
fiscal law — прибуткове право
fiscal period — податковий період
fiscal policy — фіскальна/бюджетна полі-

тика
fiscal value — практична цінність фінан-

сової документації

filing fiscal
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fiscal year — фінансовий рік, звітний рік
fish farming — вирощування риби на 

фермі
fit — відповідність; підбір, приведення у 

відповідність 
fitness — придатність; відповідність 
fitting — 1) приведення у відповідність; 

підбір; 2) складання
fix — 1) хабар; 2) скрутне становище 
fixed — нерухомий, постійний, закріпле-

ний, незмінний
fixed asset — основний засіб
fixed capital — фіксований капітал
fixed costs — фіксована вартість; фіксо-

вані витрати
fixed debt liability — заборгованість з па-

сивного боргу
fixed exchange rate — фіксований обмін-

ний курс
fixed liability — довгострокове зобо в’я-

зання
fixed price — тверда ціна
fixed price contract — договір з фіксова-

ною ціною
fixed production overheads — постійні 

виробничі накладні витрати
fixed-rate term loan — позика з твердим 

процентом
fixed resource — постійний ресурс
fixture — 1) угода; фрахтування; 2) арма-

тура; 3) стаціонарне обладнання
flag of convenience — зручний прапор
flat — 1) слабкий, млявий, непожвавле-

ний; 2) одноманітний; 3) без прибутку, неви-
гідний 

flat-rate financing — фіксована ставка фі-
нансування 

flat salary — оклад, ставка, фіксована 
плата

flat yield — поточний прибуток з цінних 
паперів

flaw — недолік, хиба; вада; ґанж; недогляд
fleet — парк транспортних засобів
flexibility — гнучкість; свобода дій
flexible exchange rate — гнучкий валют-

ний курс
Flexibility provisions — положення про 

гнучкість
flexible — гнучкий, вільний
flexitime — вільний режим робочо-

го дня, змінний графік
flier — рекламний листок 
float — 1) запас напівфабрикатів; 2) над-

лишковий запас; 3) резерв часу; 4) вільне ко-
ливання курсу

floating debt — поточна заборгованість
floating exchange rate — плаваючий об-

мінний курс

floor — 1) мінімальний рівень; 2) вироб-
нича площа

floor price — мінімальний рівень цін
floor principle — принцип мінімального 

розміру внеску
floorwalker — консультант торговельного 

залу 
flourish — процвітати 
flow — потік, приплив
flow diagram of the market system — діа-

грама кругообігу в ринковій системі
flow-chart analysis — аналіз схеми потоків
flow-in — приплив 
flow-out — відтік 
fluctuation — коливання, зміна
fob (free on board) destination — умови 

поставки ф. о. б. у порту призначення
fob (free on board) shipping point — умо-

ви поставки ф. о. б. у порту відвантаження
focal — центральний
focal point — контактна особа/координа-

тор
focus groups — фокус-групи
folder — папка, швидкозшивач, картотеч-

ний ящик для паперів
folder contents — вміст папки
folder index — перелік папок
folder name — ім’я папки
folder registry — реєстр папок
folderising — розміщення документів по 

папках
foliate — нумерувати листи
foliation — нумерація аркушів
follow — слідування, відстеження
following — наступний
following prep — слідом за, після
follow-up — по слідах; після проведення
follow-up activities — подальші заходи
follow-up advertising — повторна ре-

клама
follow-up letter — лист-нагадування, по-

вторний лист
font — шрифт
food safety — безпечність харчових про-

дуктів
foodstuff(s) — 1) харчові продукти;  

2) корм
food stamps — продовольчі талони; тало-

ни на харчування
for convenience — для зручності 
force — 1) сила; дія; 2) спонукання
forced liquidation — змушений продаж 

(цінних паперів)
forced or compulsory labour — примусова 

чи обов’язкова праця
forced rate of exchange — примусовий 

курс
forecast — прогноз, передбачення 

fiscal forecast
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forecast error — помилка прогнозування
forecasting — прогнозування
foregoing — попередній, згаданий вище
foreground — передній план
foreign advertising — закордонна реклама
foreign aggression — зовнішня агресія
foreign aid — іноземна допомога
foreign assets — іноземні активи
foreign balance — платіжний баланс
foreign contract assurance — страхуван-

ня іноземних контрактів
foreign currency — іноземна валюта
foreign currency loans — позики і креди-

ти в іноземній валюті
foreign currency transaction — операція в 

іноземній валюті
foreign currency account — рахунок в 

іноземній валюті
foreign currency transactions — операції 

з іноземною валютою
foreign direct investment — пряме іно-

земне інвестування
foreign entity — зарубіжна компанія
foreign exchange — іноземна валюта
foreign exchange difference — курсова 

різниця
foreign exchange intervention — валютна 

інтервенція
foreign exchange gain — позитивна кур-

сова різниця; прибуток
foreign exchange loss — негативна курсо-

ва різниця; збиток
foreign exchange resources — зовнішньо-

валютні запаси
foreign operation — зарубіжна діяльність, 

закордонні операції
foreign source of income — зарубіжне 

джерело доходу
foreman — майстер; виконроб
forename — ім’я
forensic research — криміналістична екс-

пертиза
foresight — передбачення, очікування 
forestall — попереджувати; скуповувати 

наперед 
forestry — лісове господарство
foreword — передмова
forfeit — 1) штраф; 2) конфіскація; втра-

та права; 3) конфіскована річ 
forfeiture — втрата грошової застави чи 

авансу 
forge — підробляти, фальсифікувати 
forger — фальшивомонетник; особа, яка 

підробляє документи
forgery — 1) підробка; 2) фальшива монета
forgivable loan — безповоротна позика
forgivable loans — умовно-безповоротні 

позики

foreign-exchange contracts (Forex) — 
контракти про іноземну валюту (Форекс)

form — виховувати, виробляти, формува-
ти

form control — контроль за використан-
ням формених бланків

form teams — формувати команди
formal — виконаний за встановленою 

формою; правильний, відповідний правилам
formal and informal communications — 

формальне й неформальне спілкування
formal confirmation of smth — формальне 

підтвердження чого-небудь
formal education — формальна освіта
formal organization — формальна органі-

зація
formal theory of authority — формальна 

теорія влади
formalistic interpersonality — формаліс-

тичне спілкування
formal permission — офіційний дозвіл
formality — дотримання норм і пра-

вил; формальність
formalization — формалізація
format — формат, форма, характер
formation — 1) утворення, формування; 

2) формація
formative — утворює, формує
formative evaluation — формувальне оці-

нювання
former — колишній, попередній
formidable — 1) страшний; 2) грізний, ве-

ликий; 3) значний 
formulary — формуляр документа
formulate — формулювати
formula tariff reduction — формула зни-

ження ставок митних зборів
fortress effect — ефект фортеці
“fortress Europe”— Європа-фортеця 
forward — майбутній; терміновий; зав-

часний
forwarder — 1) експедитор; 2) експеди-

ційне агентство 
forward integration — форвардна інтегра-

ція
forward mappin — форвардне планування
forward markets — форвардні (строкові 

товарні) ринки
forwarding agent — експедитор
forwarding licence — супутня ліцензія
foundation — 1) заснування, закладання; 

2) фундамент, основа
founding fathers — батьки-засновники
founding member — країна-засновник 
founding treaties — основоположні угоди
fourm’s — матеріал, робоча сила, облад-

нання, гроші
fraction — 1) дріб; 2) частка 

forecast fraction
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fragile — крихкий, ламкий
fragility — крихкість, ламкість, недовго-

вічність
fragment — фрагмент, уривок 
frame — будова, структура, основа
framework — основа; структура; межі
framework agreements — рамкові угоди
framework decision — рамкове рішення
framework of institutions — інституційні 

рамки
framework programme — рамкова про-

грама
framework programme for research — 

рамкова програма з науково-дослідницької 
діяльності

framework rules — основні правила
franchise — франчайза (франшиза)
franchisee — франчайзі 
franchiser — франчайзер 
franchising — франчайзинг 
fraud — шахрайство
fraudulent bankrupt — злісний банкрут
fraught — повний 
free — 1) вільний, незайнятий; 2) звіль-

нений
free access — вільний доступ
free admission — вільний вхід/доступ
free and undistorted competition — віль-

на та неспотворена конкуренція
freedom — свобода 
freeze drying — просушування докумен-

тів при низькій температурі
freight rates — фрахтові ставки
“free” goods — “вільні” блага
freedom — свобода
freedom of assembly and of association — 

свобода зібрань і об’єднань
freedom of establishment — свобода під-

приємницької діяльності
freedom of expression — свобода вияву 

поглядів
freedom of expression and information — 

свобода вияву поглядів та свобода інформа-
ції

freedom of movement and of residence — 
свобода руху та вибору місця перебування

freedom of beliefs — свобода віроспові-
дання

freedom of conscience — свобода совісті
freedom of information — право викорис-

тання документальної інформації
freedom of religion — свобода релігії
freedom of religion and beliefs — свобода 

релігії та віросповідання
freedom of the high seas — свобода у від-

критому морі
freedom of thought — свобода думки
freedom of transit — свобода транзиту

freedom to choose an occupation — сво-
бода вибору роду занять

freedom to conduct a business — свобода 
підприємництва

freelance — позаштатний; вільнонайма-
ний

free market — вільний ринок
free movement of persons — вільне пере-

міщення осіб
free movement of persons, goods, 

services and capital — вільний рух осіб, това-
рів, послуг та капіталу

freephone — телефонна лінія, де платить 
той, кому телефонують 

free port — вільний порт
free rider problem — проблема “зайця” 

(безбілетника)
free riders — “фрірайдери” або країни, які 

незаслужено користуються пільгами
free riding — “безквитковий проїзд”; без-

оплатне користування
free-spending — який вільно витрачає за-

соби (фінансові) 
free trade — вільна торгівля
free-trade area — регіон вільної торгівлі
freeing markets — звільнення ринків
free-riding — “їзда зайцем”
Free trade area (FTA) — зона віль-

ної торгівлі
freeze — заморожування, блокування 
freight — 1) фрахт, вантаж; 2) перевезен-

ня вантажів; 3) фрахт, плата за перевезення 
freight advance — аванс фрахту
freight costs on purchases — вартість 

транспортування при покупці
freight-in — транспортні витрати (фрахт) 

при покупці
freight-out — транспортні витрати 

(фрахт) при продажу
frequency — 1) частота (подій), частот-

ність; 2) часте повторювання
friction — невідповідність, відхилення
frictional unemployment — фрикційне 

безробіття
friendly — сприятливий
fringe — 1) доповнення, додаток; 2) до-

даткові пільги 
fringe benefits — додаткові виплати
frontier — 1) кордон, межа; рівень; гра-

ничні можливості; 2) нова галузь 
“frontier worker” — “транскордонний 

працівник”
frozen — заморожений, важкореалізова-

ний
frozen account — заморожений рахунок
Frontier Traffic — прикордонна торгівля
fruiterer — магазин фруктів
fruition — реалізація, здійснення 

fragile fruition
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fulfil — виконувати 
fulfillment — виконання 
fulfilment of the plan — виконання плану
full — повний, цілий
full account — вичерпний, повний звіт
full application form — повна форма заявки 
full cost accounting — метод обліку за 

пов ними витратами
full-coverage programs — програми з 

пов ним охопленням
full employment — повна зайнятість
full output — максимальна продуктив-

ність
full set of documents — повний комплект 

документів
full system — повна система
full-time — штатний, зайнятий упродовж 

усього робочого тижня 
fully depreciated asset — повністю замор-

тизований актив
fully integrated into society — цілковито 

інтегровані в суспільство
fully recognized period of study — цілко-

вито визнаний термін навчання
fume cupboard — витяжна шафа
fumigation — фумігація, дезінфекція до-

кументів обкурюванням
fumigation chamber — автоклав, дезін-

фекційна камера
function — функція, функціонування, ді-

яльність
functionability — працездатність 
functional arrangement — систематизація 

за функціональною ознакою
functional currency (reporting, 

measurement, presentation) — функціональ-
на валюта (звітна, базова)

functional forms file — комплект бланків, 
що знаходяться в користуванні

functionary — посадова особа, чинов-
ник; офіційний

fund — 1) запас; резерв; фонд; 2) фонди; 
засоби; капітал; цінні папери

fundamental — основний, істотний, фун-
даментальний

fundamental error — фундаментальна по-
милка

fundamental freedoms — засадничі свобо-
ди

fundamental investigation — фундамен-
тальне дослідження

fundamental law/constitution — основ-
ний закон/конституція 

fundamental principles — засадничі прин-
ципи

fundamental rights — засадничі права
fundamental values of EU — засадничі 

цінності ЄС
funded loan — облігаційна позика
funding — фондування
funds held for customer — засоби, які 

компанія тримає для клієнта
funnel — лійка
fure — згортати, складати
furnish — забезпечувати; постачати
furnisher — постачальник
furnish with powers — надавати повнова-

ження
furnish with information — надавати ін-

формацію
furnishings — 1) обладнання; 2) предмети 

домашнього вжитку
further — подальший, віддалений
fuse — об’єднуватися, зливатися, з’єдну-

ва тися
fusion — об’єднання, злиття, інтеграція
future economic benefit — майбутня еко-

номічна вигода
futures transactions — ф’ючерсні опера-

ції
future value — майбутня цінність
futures markets — ф’ючерсні ринки

fulfil futures
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gadget — пристосування, пристрій
gage — застава
gain — дохід
gain (loss) on sale — дохід (збиток) від 

продажу
gain on disposal — дохід від вибуття (ак-

тиву, обладнання тощо)
gainful — прибутковий, дохідний 
gainings — доходи, заробіток 
gainless — неприбутковий; недохідний
gains — доходи від неосновної діяльності
gains from trade — виграш від торгівлі
gamble — 1) ризикована справа; 2) спеку-

ляція, гра
gambler — біржовий спекулянт, азартний 

гравець 
game — гра
game theory — теорія ігор
gaming — проведення гри 
gap — 1) проміжок, інтервал; 2) розбіж-

ність; розрив; 3) дефіцит, нестача 
garbage can model of organizations — ор-

ганізаційна модель “сміттєвого кошика”
garble — спотворювати, підтасовувати; 

сплутати, переплутати
gat of use — проблеми використання
gateway — пункт передавання 
gathering the data — збір даних
gatt ceiling duties — граничні ставки мит 

за зобов’язаннями в рамках ГАТТ
gauge — міра, масштаб, шаблон, крите-

рій
gazumping — незаконне підвищення 

ціни 
GDP deflator — дефлятор ВВП
gear — 1) приводити в дію механізм;  

2) націлювати, направляти на досягнення 
певної мети; 3) підпорядковувати

gender — стать 
general — загальний, загального харак-

теру
general account — рахунок головної бух-

галтерської книги

general accountant — головний бухгал-
тер

General Affairs Council — Рада з загаль-
них питань

general agent — генеральний представ-
ник

General Agreement on Trade in Services 
(GATS) — Генеральна угода про торгівлю 
послугами

General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT-1947) — Генеральна угода про тари-
фи й торгівлю 1947 р. (ГАТТ-1947)

General Agreement on Tariffs and Trade 
1994 (GATT-1994) — Генеральна угода з та-
рифів і торгівлі 1994 р. (ГАТТ-1994)

general application — загальне застосу-
вання

general assignment — генеральна цесія
general conditions — загальні умови 
General Council — Генеральна Рада СОТ
general deterrence — загальна превенція 

(як мета покарання)
general disclosure — основні вимоги до 

розкриття інформації
General elimination of quantitative 

restrictions — загальне скасування кількіс-
них обмежень

general equilibrium — загальна рівновага
general European interest — загальний 

інтерес Європи
general exceptions — загальні виключення
general index — загальний покажчик
general insurance — загальне страху-

вання
general journal — журнал обліку опера-

цій
general jurisdiction — загальна юрисдикція 
general ledger — головна бухгалтерська 

книга
general mobilization — загальна мобіліза-

ція
general political guidelines — загальні по-

літичні настанови

G

gadget general
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general purchasing power approach — 
підхід на основі загальної купівельної спро-
можності

general purchasing power approach — 
підхід, заснований на загальній купівельній 
спроможності

general records schedule — перелік типо-
вих документів із зазначенням термінів збе-
рігання

general reference — загальне посилання
general rule — загальне правило
general standard — загальний стандарт
general equilib rium model — модель за-

гальної рівноваги
general possibility theorem — теорема за-

гальної можливості (Ероу)
general tariff — загальний тариф
general theory of second best — загальна 

теорія досяжного оптимуму
Generalised system of preferences 

(Gsp) — Загальна/Генеральна система пре-
ференцій

generalizability generic policies — загальні 
стратегії; універсальні варіанти політики

generalized system of preferences — гене-
ральна система преференцій

generally — звичайно, як правило, взагалі 
generate — породжувати, викликати; ге-

нерувати
generation — 1) виробництво; 2) етап, 

стадія
generic — родовий, типовий, характер-

ний для певної групи, узагальнений
genetic labeling — маркування продукції, 

яка містить генетично модифіковані орга-
нізми 

Genetically Modified Organisms (GMOs) — 
генетично модифіковані організми (ГМО)

gentlemen’s/verbal agreement — усна 
угода

genuine — справжній; дійсний, непідроб-
лений

genomics — геноміка
geographical — географічний
geographical arrangement — системати-

зація за географічною ознакою
geographical indications — географічні 

зазначення
geographical segment — географічний 

сегмент
geologic province — геологічна провінція
geopolitics — геополітика
geostrategic region — геостратегічний ре-

гіон
geostrategy — геостратегія
geothermal energy — геотермальна енер-

гія
Giffen good — товар Гіфена

gift — дар, дарунок; пожертвування; суб-
сидія

gift loan — безпроцентна позика
gift tax — податок на дарування
gilding — золочення
gimmick — рекламний прийом 
Gini coefficient — коефіцієнт Джині
Gini index of relative inequality — індекс 

відносної нерівності Джині
giro — жиророзрахунки, жиро-оборот
giro account — рахунок витрат
giroform — поштовий чек
give-and-take — взаємні поступки, комп-

роміс
giveaway — товар, який продають зі 

знижкою в ціні або віддають безкоштовно 
give formal notice of claim — офіційно за-

явити
give notice — сповістити, довести до ві-

дома
glamour — чарівний, вишуканий 
glassine paper — пергаментний папір
glean — ретельно підбирати (факти, ві-

домості)
global directory — глобальний каталог
global interdependence — глобальна вза-

ємозалежність 
global positioning system — система гло-

бального позиціонування
global quota — загальна квота
Global System of Trade Preferences 

(GSTP) — Глобальна система торгових пре-
ференцій

globalization — глобалізація 
globalisation of the economy — глобаліза-

ція економіки
glossary — тематичний словник
glossy — журнал на глянцевому папері, 

глянсовий
glue І — клей, сполучний елемент, спо-

лучна ланка
glue ІІ — наклеювати
glut — надлишок, перенасичення, надви-

робництво
go — працювати, діяти, функціонувати 
go-ahead — 1) поступ; 2) остаточне за-

твердження 
goal — мета; ціль 
goal fulfillment — досягнення/реалізація 

цілей 
goal vagueness — нечіткість цілей 
goal-free evaluation — оцінювання без 

певної цілі; оцінювання, позбавлене цілі
goals as outputs of analysis — цілі як про-

дукт аналізу
go-between — посередник 
go-no-go data — дані “придатний/непри-

датний”

general go-no-go
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go-no-go evaluation — оцінка за принци-
пом “придатний/непридатний”

gofer — різнороб 
going concern — безперервність діяль-

ності
going concern assumption — допущення 

про безперервність діяльності підприєм-
ства

going concern value — вартість активів 
компанії, заснована на припущенні про без-
перервність її діяльності

gold bullion standard — золотозливковий 
стандарт

gold — золото
gold backing of currency — золоте забез-

печення грошей
gold exchange standard — золотодевіз-

ний стандарт
gold standard — золотий стандарт
good — благо, користь
goods — 1) товар, товари; вироби; 2) ван-

таж, багаж
good bargain — вигідна угода
good governance — добре врядування
goodness of fit goods — критерій згоди 

блага (тобто ресурси, товари, послуги)
good neighbourliness — добросусідство
good practice — добра практика
goods and services — товари і послуги
goods market — ринок товарів/благ
goodwill — 1) гудвіл, грошова оцінка не-

матеріального капіталу; 2) нематеріальний 
основний капітал

goodwill advertising — престижна рекла-
ма фірми

go-slow — сповільнення темпів праці 
govern — 1) керувати, урядувати, регу-

лювати; 2) визначати; зумовлювати
governance — урядування, управління
governance process — процес управ-

ління
governing — управління, регулювання
governing instruments — знаряддя управ-

ління
government — 1) влада; 2) органи влади 
government agencies — урядові органи, 

установи; владні структури
government assets (abroad) — державні 

авуари (за кордоном)
government assistance — державна допо-

мога
government audit — урядовий аудит
government/public expenditure multi-

plier — мультиплікатор державних видат-
ків 

government borrowing — державні по-
зички

government bureaus — урядові установи

government business enterprise — дер-
жавне комерційне підприємство

government corporation — державна кор-
порація

government deficit — урядовий дефіцит
government expenditure — урядові ви-

датки
government failures — неспроможність 

влади
government grant — державна субсидія
government intervention — втручання 

влади/держави
government ownership — державна влас-

ність
government procurement agreement 

(GPA) — угода про державні закупівлі
government production — державне ви-

робництво
government procurement — державні за-

мовлення
government purchases — державні закуп-

ки товарів і послуг
government regulations — нормативні 

акти органів влади
government structures — владні структури
government subsidy — державна субсидія
government tax on polluters — встанов-

лена владою плата за забруднення
government trading monopolies — дер-

жавні торговельні монополії
governmental auditing standards — стан-

дарти аудиту державних установ
government’s products; outputs of the 

government — продукція державних уста-
нов; продукт органів влади

governor — завідувач, управитель, керів-
ник

gown — мантія 
grade — сортність, сорт, якість
gradually — поетапно, поступово
graduate — закінчив навчальний заклад, 

випускний; розташовувати в послідовному 
порядку

graduate student — аспірант
graduate tax — податок на випускників
graduation — прогресивне скасування та-

рифних преференцій
grammar — граматика, граматична систе-

ма мови
grand — тисячодоларова банкнота
grand father clause — “дідусева обмовка”
grand utility-possibility curve, GUPC — 

загальна крива можливих корисностей
Grand Chamber — Велика палата
grant — грант, субсидія; дотація; позика; 

дар
grant an advance — внести завдаток, 

представити аванс

go-no-go grant
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grant contract (special conditions of the 
grant contract) — грантовий контракт (спе-
ціальні умови грантового контракту) 

granted — за умови, беручи до уваги
grantee — особа, яка отримує субсидію
grant-in-aid — 1) дотація; субсидія; фі-

нансова допомога; 2) цільова допомога міс-
цевим органам влади

grant maximum amount — максимальна 
сума гранту 

grant related to assets — субсидія, що 
відноситься до активів

grant related to income — субсидія, що 
відноситься до доходу

grant programme — грантова програма 
graph — графік, діаграма; крива
graph character — графічний символ
graphic — графічний
graphic approach — графічний метод
graphic attributes — графічні атрибути
graphic chart — графічна діаграма, гра-

фік
gratuitous — безкоштовний, безплатний
grave crime — 1) злочинець; 2) злочин-

ний
gravity model — модель тяжіння; гравіта-

ційна модель
great achievements — великі досягнен-

ня
great public trial — великий відкритий 

судовий процес 
green/non-actionable — субсидії, що не 

дають підстави для розгляду
green box, green-box measures — “зеле-

ний кошик”, заходи “зеленої скриньки”
greengrocer — 1) торговець овочами і 

фруктами; 2) овочевий магазин 
greengrocery — 1) овочі та фрукти; 2) ово-

чевий магазин 
green paper — зелена книга
greenhouse effect — парниковий ефект
green revolution — зелена революція
grey area measures — обмежувальні захо-

ди “сірої зони”
grid — 1) мережа; 2) енергетична систе-

ма
grocer — торговець бакалійними товара-

ми, господар бакалійної крамниці
grocery — 1) бакалійна крамниця; 2) ба-

калія, бакалійно-гастрономічні товари 
gross — 1) маса; 2) грос (12 дюжин); 3) ва-

ловий; брутто
gross amount — валова сума, загальна 

кількість
gross domestic investment — валові вну-

трішні інвестиції
gross domestic product — валовий вну-

трішній продукт, ВВП

gross national product — валовий націо-
нальний продукт, ВНП

gross/net representation — подання по 
валовому/нетто-методу

gross income — валовий прибуток
gross investment in the lease — валові ін-

вестиції в оренду
gross margin — валова маржа (прибу-

ток)
gross national disposable income — ва-

ловий національний використовуваний до-
хід

gross national income — валовий націо-
нальний дохід

gross output — валовий обсяг виробни-
цтва

gross pay — зарплата до вирахувань (на-
рахована зарплата)

gross payroll — фонд заробітної плати
gross profit — валовий прибуток
gross revenue approach (to unit-of-

production depreciation) — метод валових 
доходів 

gross turnover — валовий оборот
ground — 1) земля; ґрунт; 2) позиція; 

основа; мотив
groundless — не обґрунтовувати 
groundwork — основа, фундамент 
group — група, колектив, сукупність, 

комплект
group access — доступ групи
group administration (employee benefit) 

plan — спільно керований пенсійний план
group address — адреса групи
group attribute — атрибут групи
group financial statements/accounts — 

фінансова звітність групи
group of biological assets — група біоло-

гічних активів
group theory — теорія груп 
group unit — одиниця групи
grow — рости, збільшуватися, розширю-

ватися
grower — виробник; плантатор; фермер
growth — зростання; розвиток; збільшен-

ня; приріст
growth acceleration — прискорення еко-

номічного росту
growth pole — полюс зростання
growth; economic growth — економічне 

зростання; економічний ріст
guarantee — гарантія; завдаток; порука; 

доручення
guaranteed residual value — гарантована 

ліквідаційна вартість
guarantor — гарант; поручитель 
guaranty — гарантія; завдаток; порука
guard — варта, охорона 

grant guard
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guardian — 1) опікун; 2) гарант; 3) пору-
читель

guardian of the Treaties — гарант договорів
guess — 1) припущення; 2) передбачува-

на оцінка
guidance — управління, керівництво, 

правила, наведення

guide — 1) орієнтир, покажчик; 2) керів-
ник; 3) провідник, гід; 4) путівник; посібник

guideline — норматив, орієнтир
guiding function of price — регулююча 

функція ціни
guiding principles — керівні принципи
guilty — винний 

guardian guilty
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haberdasher — 1) торговець галантерей-
ними товарами; 2) торговець предметами чо-
ловічого туалету

haberdashery — 1) галантерея; 2) предме-
ти чоловічого туалету

habitable — заселений; придатний для 
проживання 

habitant — мешканець
habitation — 1) житло; селище; 2) прожи-

вання 
hack — незаконно отримувати доступ до 

комп’ютерних даних
haggle — торгуватися
half-pay — 1) половинний оклад; 2) пенсія 
halfpenny — півпенні 
half-timer — робітник, зайнятий упро-

довж неповного робочого тижня 
halve — зменшувати наполовину 
hammer — збивати ціни
hamper — заважати, перешкоджати, 

утруднювати
hand — 1) робітник; робоча сила; 2) кон-

троль, влада, тверда рука
handbill — рекламний листок
handbook — довідник; посібник
handicap — недолік; перешкода 
handicapped persons; disabled people — 

люди з вадами розвитку; люди з особливими 
потребами

handcraft — 1) ремесло, ручна робота;  
2) майстерність ремісника

handicraftsman — ремісник, кустар 
handle — 1) керувати; регулювати; здій-

снювати контроль; 2) обробляти, переробляти
handle documents — обробляти документи
handle mail — обробляти пошту
handling — 1) поводження; спосіб екс-

плуатації; 2) обробіток, догляд
handling expenses — витрати на обробку 

документів
handling practices — методика обробки, 

звернення
handmade — ручна робота 

handover — передавання (повноважень, 
відповідальності) 

handwriting — почерк
handwritten — написаний від руки
hand-to-mouth — мінімальний; без запа-

сів; обмежений; насущний 
handy — портативний (наявний), під ру-

кою
hard — 1) твердий; стійкий; 2) дзвінкий 

(про монету) 
hard core (of the EU) — осердя (Європей-

ського Союзу)
hard core restrictions — основні обме-

ження
hard currency — тверда валюта
harden — підвищуватися, стабілізуватися 

(про ціни) 
hard law — “жорстка” правова норма
hard money — гроші, що є у наявності, 

металеві гроші
hardware — 1) готові вироби; обладнання; 

спорядження; деталі; 2) апаратура; 3) скоб’яні 
вироби

hardware description — опис апаратних 
засобів

hardware device — апаратний пристрій
hardware documentation — технічна до-

кументація; документація технічного забез-
печення

hardware error — апаратна помилка
harmful — шкідливий, згубний 
harmonization of legislation — гармоніза-

ція законодавства
harmonized standards — гармонізувати 

стандарти
harvest — збір сільськогосподарської 

продукції
hash total — підсумкова (загальна) 

сума
hasten — пришвидшувати (темпи зрос-

тання)
haul — 1) перевезення, транспортування; 

2) рейс

H

haberdasher haul
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have a binding force — мати обов’язкову 
юридичну силу

having regard to... — беручи до уваги..; на 
підставі...

hawker — вуличний торговець
Hawthorne effect — ефект Готорна
hazard — небезпека, ризик
hazardous — ризикований, небезпечний
head — 1) начальник, керівник; 2) лицьо-

вий бік монети
headed note-paper — бланк установи
head tax — подушний податок
heads of state or government — голови 

держав або урядів
heading — заголовок, рубрика
hedge — хедж, хеджування
hedge accounting — облік хеджування
hedge effectiveness — ефективність хе-

джування
hedged item — хеджування
hedging — хеджування
hedging instrument — інструмент хеджу-

вання
headhunter — особа або компанія, яка на-

ймає менеджерів 
heading — заголовок 
headquarters — керівництво (організа-

ції); головне управління 
Heads of Delegations (HoDs) — глави 

офіційних делегатів
headway — просування; прогрес; успіх
health — 1) здоров’я; 2) добробут; процві-

тання
health benefit — допомога у зв’язку з хво-

робою
health protection — охорона здоров’я 
hearings — 1) засідання урядових або 

парламентських комісій; 2) протоколи засі-
дань

heaviness — депресія 
heavy — 1) важкий; 2) великий, значний
hedge — хедж 
hedonic price model — гедонічна цінова 

модель 
height — висота
held-to-maturity investment — інвести-

ція, що утримується до погашення
help — 1) допомога; 2) працівник (на 

фермі)
helping with rebuilding and life in the 

city — допомога у відновленні міської інфра-
структури та життя у місті

hence — отже, звідси, з цього часу, тому
henceforth — надалі
henceforward — з цього часу, надалі
hereby — справжній
hereditament — земля і власність, яку піс-

ля смерті власника можна передати родичам

hereditary — спадковий
hereditary law — спадкове право
hereditary peer — спадкоємний пер
heredity — спадковість
herein — тут
hereinabove — вищезгаданий, вищеназ-

ваний
hereinafter — далі в даному документі
hereinafter referred to — надалі іменований
hereinbefore — вище
hereinforth — надалі 
heresthetics Herfindahl-Hirsh — man 

index, HHI — герестетика індекс Герфінда-
ля — Гіршмана

herewith — з цим листом, при цьому
hire — v наймати на роботу
heritage — спадок, спадщина
heritage conservation — збереження 

спадщини
hidden — прихований, невидимий
hidden characteristics — приховані ха-

рактеристики (блага)
hidden dumping — прихований демпінг
hideland — наділ землі
hiding — приховування (інформації), 

скритність
hierarchical analysis (for problem 

structuring) — ієрархічний аналіз (у струк-
туруванні проблеми)

hierarchy — ієрархія
hierarchy of needs — ієрархія потреб
hierogliph — ієрогліф
hierogliphic — ієрогліфічний
hierogliphics — ієрогліфи
hi-fi — високоякісний
higgle — торгуватися
high — найвища точка; максимум; пік
high-class — високоякісний, першоклас-

ний
High Contracting Parties — високі дого-

вірні сторони
High Court (General Court) — загальний 

суд
highlight — висувати на перший план, на-

давати велике значення 
high-production — високопродуктивний
High Representative for the CFSP — 

Верховний представник з питань спільної 
зовнішньої та безпекової політики

High-level working group on asylum and 
migration — Робоча група високого рівня з 
притулку та міграцій

highlighting ambiguities — висвітлення 
двозначності

high seas — відкрите море
highway — швидкісна автострада; авто-

магістраль
hike — різке зростання

have hike
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hire — наймати, надавати роботу
hire price of finance — норма процента
hire-purchase — купівля товару у кредит
hire purchase agreement — договір про 

продаж на умовах виплати
hire-purchase contract — договір оренди 

з правом викупу
hirer — 1) наймач; 2) той, хто бере напро-

кат
hiring — оренда терміном від 3–5 років
hiring-out — видавання товарів напрокат
histogram — гістограма
historic — історичний, який має історич-

не значення
historical — історичний, що належить до 

історії, історично встановлений
historical archives — історичний архів
historical cost — первісна вартість, фак-

тична вартість придбання
historical cost accounting — облік за пер-

вісною вартістю, за фактичною вартістю 
придбання

historical data of the applicant — історич-
ні дані заявника 

historical manuscripts — старовинні ру-
кописи

historical preferences — історично сфор-
мовані преференції

hitch — затримка; зупинка; перешкода
hoard — запас(и); приховані запаси 
hoarding — 1) нагромадження (товарних 

запасів); 2) розклеювання рекламних оголо-
шень на щитах 

hock — заставляти (річ) 
hold — 1) володіння; 2) сховище 
hold and manage the official foreign 

reserves of the Member States — утримувати 
офіційні валютні резерви держав-членів та 
керувати (менеджувати) ними

holder — 1) власник; орендар; 2) подавач
holding — 1) володіння; 2) орендована ді-

лянка землі
holding company — холдингова компанія
holiday — 1) неробочий день; свято; 2) ка-

нікули; відпустка
holidaymaker — відпускник (особа у від-

пустці), турист 
hologram — голограма
holograph — власноруч написаний доку-

мент
home — дім; житло
homecraft — 1) кустарне виробництво;  

2) домоведення 
homegrown — вітчизняного виробни-

цтва
homemade — самодіяльний, кустарного 

виробництва
homeowner — домовласник

homework — 1) надомна робота; 2) кус-
тарне ремесло

homo economicus — людина економічна
homonym — омонім
honest — чесний 
honor (honour) — v акцептувати, сплачу-

вати, сплатити вчасно
hoodwink — обдурювати покупця
hooker-in — “зазивало” (продавець, який 

закликає перехожих відвідати магазин)
horizon — 1) перспектива; 2) період, про-

міжок часу
horizontal administrative coordination 

department — відділ горизонтальної адміні-
стративної координації

horizontal arrangements — горизонтальні 
угоди

horizontal commitments — горизонтальні 
зобов’язання

horizontal equity — горизонтальна спра-
ведливість

horizontal merger — горизонтальне 
злиття

horizontal policy — горизонтальна полі-
тика

horizontal policy coordinative depart-
ment — відділ горизонтальної координації 
політичного курсу

horizontal policy instruments — інстру-
менти горизонтальної політики

horn of abundance — ріг достатку
hospice — 1) будинок для перепочинку 

мандрівників; 2) лікарня для невиліковно 
хворих 

hospitable — сприятливий 
host bond — основна облігація
host contract — основний договір
host nation — держава, що приймає
hot money — гарячі гроші
hotel accommodation — номер у готелі 
hour — 1) година; час; період; 2) години 

праці, робочий час, робочий день
house — 1) дім; житло; 2) сім’я; господар-

ство; 3) компанія, фірма; 4) торговий дім
house agent — агент з нерухомості
household — домогосподарство; домашнє 

господарство
householder — 1) домовласник; 2) на-

ймач будинку або квартири; 3) глава сім’ї
housekeeping — домоведення 
housewares — домашнє начиння; посуд; 

господарське причандалля
housewifery — домоведення 
housework — домашня робота 
houseworkers — надомники 
housing — 1) житлові умови; забезпече-

ність житлом; житлове питання; 2) житлове 
будівництво; 3) житло, дім

hire housing
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however — проте, не зважаючи на це
human — 1) людський; 2) властивий лю-

дині; 3) соціальний, суспільний
human agency — людський чинник 
human capital — людський капітал
human dignity — людська гідність 
human relations school (organizational 

humanism) — школа людських взаємин (ор-
ганізаційний гуманізм)

human resources — людські ресурси
human resource development — розвиток 

людських ресурсів
human resource management — управлін-

ня людськими ресурсами
human resource planning — планування 

людських ресурсів
human rights — права людини
humanitarian action — гуманітарна акція

humanitarian aid — гуманітарна допомога
humanitarian and rescue tasks — гумані-

тарні та рятувальні завдання (місії)
humanitarian operation — гуманітарна 

операція
humidification — зволоження повітря
humidify — зволожувати
humorous appeal — мотив гумору 
hurdle rate — бар’єрна норма 
husbandry — 1) домоводство; 2) сільське 

господарство
hyperinflation — гіперінфляція
hyperrationality — гіперраціональність
hyphen — дефіс
hypthenated — написаний через дефіс
hypothecation — іпотека
hypothesis — гіпотеза
hypothetical — гіпотетичний, гаданий

however hypothetical
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icon — ікона, піктограма
iconografic — образотворчий
iconografic records — образотворчі доку-

менти
ideas — ідеї
identical — ідентичний, однаковий; ~ 

standarts ідентичні стандарти
identifiable assets and liabilities — іден-

тифіковані активи та зобов’язання (які від-
повідають певним вимогам)

identification — ідентифікація, ототож-
нення, впізнання

identify — ідентифікувати; встановлюва-
ти (правдивість) 

identifying — виявлення фактів госпо-
дарської діяльності, ідентифікація

idle І — 1) приводити в бездіяльний стан; 
2) простоювати 

idle ІІ — 1) бездіяльний; непрацюючий, 
невикористовуваний; 2) незайнятий; безро-
бітний; 3) вільний 

idle money — невикористані гроші, віль-
ний капітал

idleness — 1) бездіяльність; простій; 2) не-
зайнятість

ignorance — необізнаність, незнання 
illegal conduct — незаконна діяльність
illegitimate — 1) незаконний; 2) незакон-

нонароджений 
illicit — незаконний, протизаконний, за-

боронений 
illicit arms trafficking — незаконна тор-

гівля зброєю
illicit drug trafficking — незаконний обіг 

наркотиків
illiquid assets — неліквідні активи
illuminated advertisement — світлова ре-

клама
illustration — ілюстрація, приклад; ілю-

стрування
illustrative list of prohibited export 

subsidies — ілюстративний перелік заборо-
нених експортних субсидій

image — престиж, репутація 
imbalance — 1) невідповідність; розбіж-

ність; нерівність; 2) відсутність рівноваги; 
незбалансованість

immaterial (item) — неістотна (стаття)
immediate family — член сім’ї
immigration — іміграція
immigration checks — іміграційний 

контроль
imminent — неминучий
immobilize — 1) закріпити (капітал);  

2) вилучити з обігу (монети) 
immunity — 1) пільга, звільнення; приві-

лей; 2) імунітет; недоторканість
impact — вплив
impact analysis — аналіз впливу
impact evaluation — оцінювання впливу
impact indicators — показники впливу
impact of taxation — вплив оподаткуван-

ня
impact prediction — прогнозування впли-

вів
impacts valuing — оцінка впливів
impairment — знецінення, зниження вар-

тості
impairment loss — збиток від знецінення
imparity principle — облік відповідно до 

принципу знецінення
impartial — неупереджений, справедли-

вий 
impartially — неупереджено 
impeach — звинувачувати; ставити під 

сумнів 
impeachment — звинувачення; імпічмент 
impede — заважати, затримувати; пере-

шкоджати
imperfect competition — неповна конку-

ренція
imperialism — імперіалізм
impermeability — непроникність, герме-

тичність
impermeable — непроникний, герметич-

ний

І

icon impermeable
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impersonal account — рахунок, що не на-
лежить конкретній особі

impetus — стимул, поштовх
implement — інструмент; прилад
implementation — впровадження; здій-

снення; втілення
implementation lag — лаг впровадження/

втілення
implementation of a joint action — вико-

нання спільної дії
implementation of legislative acts — ви-

конання законодавчих актів
implementation of the programme — ви-

конання програми
implementation of the Treaty — виконан-

ня Договору
implementation period — період впрова-

дження (реалізації) 
implementation phase — фаза втілення в 

життя
implementation problem — проблема вті-

лення (політики у життя)
implementation theory — теорія впрова-

дження
implementing acts — виконавчі акти
implementing directive — виконавча ди-

ректива
implementing measures — виконавчі за-

ходи
implementing powers (of the Commis-

sion) — виконавчі повноваження (Комісії)
implicit — прихована дискримінація
implicit contracts — неявні (трудові) 

контракти
implicit costs — внутрішня/неявна вар-

тість
imply — значити, означати; мати на увазі
import — імпорт
import concentration — концентрація ім-

порту
import cover — імпортне покриття
import duty — імпортне мито
import elasticity — еластичність імпорту
import license — імпортна ліцензія
import licensing procedures — процедури 

ліцензування імпорту
import market value — ціна на ринку 

країни-імпортера
іmport quotas — імпортні квоти
іmport risk assessment — оцінка ризику 

імпорту
import substitution — імпортозаміщення
import substitution industrialization — ін-

дустріалізація на заміщення імпорту
impose — 1) накладати; обкладати; вводи-

ти; 2) обманювати; продавати, обдурювати
impose controls — вводити контроль
imposition — оподаткування 

impossibility (of Paretian liberal) 
theorem — теорема неможливості

impost — п мито, збір
impoverishment — 1) зубожіння; 2) ви-

черпання
imprescriptible — невід’ємний, невідчу-

жуваний
imprest — позика грошей, грошовий аванс
improve — 1) поліпшувати(ся), покращу-

ватися; 2) підніматися, підвищуватися 
improved recovery projects — проекти 

для підвищення віддачі
improvement — удосконалення; покра-

щання
impure (mixed) public good — умовне 

(змішане) суспільне благо
impute — 1) приписувати; 2) умовно на-

раховувати
imputed income — оподатковуваний до-

хід; умовно нарахований дохід
improved recovery projects — проекти 

для підвищення віддачі
in accordance with legislation — злочин; 

скоїти злочин
in amount — у кількості 
in case of — у випадку 
in compliance with — відповідно до 
in contrast to — на відміну від 
in favour of — за, на користь 
in order to — відповідно до 
in practice — на практиці
in the event of — у випадку, у разі 
in the line — в черзі 
in theory — теоретично 
in theory — в теорії 
in tribute to — віддавати данину 
inalienable — невідчужуваний
inalienable rights — невідчужувані права
inaccuracy — помилка; неточність
inactive — бездіяльний
inadequate — неадекватний, невідповід-

ний
in-and-out — швидке завершення спеку-

лятивної операції 
in-and-outers — робітники, зайняті на 

підприємстві непостійно
inapplicable — непридатний, незастосов-

ний 
inappropriate — невідповідний, непри-

датний
inapt — 1) див. inappropriate; 2) невмілий, 

некваліфікований 
inborn — народжений в даній країні
incapacity — нездатність, невміння
incentive — 1) спонукальний мотив; сти-

мул; 2) винагорода; 3) преміальна система 
incentive function of price — стимулююча 

функція ціни

impersonal incentive
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inception of a lease — початок терміну 
оренди

incidence — 1) сфера розповсюдження, 
сфера дії; охоплення; 2) вплив, дія; ступінь 
впливу; ефект дії

incidental — несуттєвий, випадковий, по-
бічний

incidental (indirect) acquisition costs — 
побічні (непрямі) витрати на придбання

incinerate — спалювати
include — містити в собі, включати
inclusion (on) — включення, приєднання
income — дохід
income and expenditure account — раху-

нок доходів і витрат
income distribution curve — крива розпо-

ділу доходів
income distribution inequality measure-

ment — вимірювання нерівності у розподілі 
доходів

income distributions to owners — розпо-
діл прибутку (доходу) між власниками

income effect — ефект (зміни) доходу
income liable to tax — прибуток, який 

оподатковується
income per head — прибуток на душу на-

селення
income redistribution — перерозподіл до-

ходів
income statement — звіт про прибутки і 

збитки
income statement account — результа-

тивний рахунок, рахунок прибутків і збит-
ків

income statement liability method — ме-
тод зобов’язань за звітом про фінансові ре-
зультати

income tax — прибутковий податок
income tax expense — витрати з податку 

на прибуток
income tax system — система оподатку-

вання доходів
Income terms of trade — дохідні умови 

торгівлі
income-consumption curve — крива “до-

хід — споживання”
income-leisure model — модель “дохід — 

відпочинок”
incomes policy — політика доходів
incoming — надходження; доходи 
incoming advice — вхідне авізо
incoming auditor — новий аудитор
incommensurable criteria — несумірний 

критерій
incomplete — неповний, незавершений
incomplete attempt — незакінчений за-

мах
inconsistent — необґрунтований

incorporate — 1) з’єднувати(ся); об’єдну-
вати(ся); 2) зареєструвати як корпорацію; 
вводити до складу 

incorporated — акціонерний
incorporator — засновник корпорації 
incorrect acceptance — помилкове при-

йняття
incorrect rejection — помилкове відхи-

лення (неприйняття)
increase — 1) зростання; приріст; 2) збіль-

шення
increasing returns to scale — зростаюча 

віддача від масштабу
increasing-costs industry — галузь із 

зростаючою вартістю виробництва
increment — 1) приріст; 2) прибуток
incremental — прирістний 
incremental approach — прирістний під-

хід
incremental borrowing rate of interest 

(lessee’s) — розрахункова процентна ставка 
за договором оренди (для орендаря); при-
рістна ставка відсотка на позиковий капітал 
(орендаря)

incremental costs — прирістні/граничні 
витрати

incremental model — модель поступових 
змін

incremental sale — продаж з платежем у 
розстрочку

incrementalism — інкременталізм 
incrimination — обвинувачення, інкримі-

нування
incur — зазнати; приймати на себе 
incurred costs — понесені витрати 
incur losses — зазнати збитків, нести 

збитки
indebted — який має заборгованість; 

який користується позикою 
indebtedness — заборгованість; сума боргу
indemnification — відшкодування (збит-

ків), компенсація 
indemnify — 1) відшкодувати (втрати), 

компенсувати; 2) застраховувати
indemnity — п компенсація, відшкоду-

вання
indemnity reinsurance — перестрахуван-

ня відшкодування збитку
indent(ure) — контракт 
independence — незалежність
independence of mind — незалежність су-

дження 
independent auditor — незалежний ауди-

тор
independent foreign operation — неза-

лежна зарубіжна діяльність
independent variable — незалежність 

змінна

inception independent
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in detail — докладно, детально
index — 1) індекс, числовий показник;  

2) алфавітний покажчик
index number — індекс (число)
indexation — індексація 
indexed contract — індексований договір 

страхування
indexing — індексування документів; скла-

дання покажчиків
indexing number — порядковий номер
indexing sequence — послідовність індек-

сів
indicate — 1) вказувати, показувати, свід-

чити; 2) позначати 
indicated mineral resources (reserves) — 

передбачувані запаси корисних копалин
indication — вказівка, знак
indicative planning — індикативне плану-

вання
indicative reference — довідкове поси-

лання
indicative timetable — орієнтовний графік 
indicator — показник, індикатор 
indictment — обвинувальний висновок
indifference curve — крива байдужості
indirect — непрямий 
indirect costs — непрямі витрати 
indirect business tax — непрямий пода-

ток на підприємство
indirect democracy — непряма демократія
indirect exporting — непрямий експорт
indirect instruments — інструменти не-

прямого регулювання
indirect method — непрямий метод
indirect method of reporting cash flows 

from operating activities — непрямий метод 
складання звіту про рух грошових коштів 
від основної діяльності

indirect strategy — другорядна стратегія
indirect taxes — непрямі податки
individual exemption — індивідуальне ви-

лучення
individual goods — товари особистого 

споживання
indivisibility — неділимість, неможли-

вість використовувати частинами
individual accounts — індивідуальна звіт-

ність (рахунки) компанії
individual choice — індивідуальний вибір
individual demand curve — криві індиві-

дуального попиту
individual evaluation concept — принцип 

індивідуальної оцінки
individual supply — індивідуальна пропо-

зиція
induce — спонукати 
induced technology — вимушена техно-

логія

inducement — стимул, спонукання, спо-
нукальний мотив 

induction — 1) індукція; 2) введення на 
посаду; введення в курс справи 

in duplicate — в двох примірниках
industrial and technological base of the 

defence sector — промислова та технологіч-
на база оборонного сектору

industrialization — індустріалізація
industrial — індустріальний, промисло-

вий
industrial adjustment — перебудова ви-

робництва до нових вимог ринку
industrial economics — економіка про-

мисловості
industrial competitiveness — галузева 

конкурентоздатність
industrial design — промисловий зразок
industry — 1) промисловість, індустрія; 

2) галузь промисловості; галузь економіки
industry and geographical segments — га-

лузеві і географічні сегменти
industry equilibrium — галузева рівновага
іndustry protection policy — політика за-

хисту промисловості
industry segment — галузевий сегмент
inefficient — неефективний
inefficient filing — неефективна система 

формування справ
inefficient market — неефективний ринок
inelastic demand — нееластичний попит
inequality — нерівність
inevitability of punishment — неуникнен-

ня/невідворотність покарання 
inevitably — неминуче
infancy — неповноліття 
infant — 1) немовля; дитина дошкільного 

віку; 2) неповнолітній
infant industry — молода галузь промис-

ловості
іnfant-industry argument — аргумент на 

користь новій галузі промисловості
inference — висновки, заключення
inferior court — суд нижчої інстанції 
inferior good — товар нижчого ґaтунку, 

товар нижчої цінності, другорядний (неякіс-
ний) товар

inferred mineral resources — попередньо 
оцінені запаси

infirm — інвалід
infirmity — фізичний недолік; інвалідність
inflate — 1) завищувати; 2) роздувати 

ціни; 3) викликати інфляцію 
inflation — інфляція, знецінення грошей
inflation tax — інфляційний податок
inflation, suppressed — придушена ін-

фляція
inflow — приплив, наплив 

in detail inflow
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influence — вплив, дія
influence peddling — корупційний лобізм
influential — впливовий 
influx — 1) приплив, наплив; 2) вплив 
informal — неофіційний, неформальний
informal organization — неформальна ор-

ганізація
informal sector — неофіційний сектор 

економіки
informant — опитувана особа
information — інформація, дані
information accumulation — збір даних, 

інформації
information asymmetry — інформаційна 

асиметрія
information desk — довідковий стіл
information management system — систе-

ма управління інформацією
information provision — забезпечення ін-

формацією
information sessions — інформаційні за-

ходи 
information society — інформаційне су-

спільство
information society technologies — тех-

нології інформаційного суспільства
Information Technology Agreement 

(ITA) — Угода СОТ про інформаційні тех-
нології

information value — інформаційна цінність
information warfare — інформаційна бо-

ротьба
informative — інформаційний, інформує
informed demand — поінформований по-

пит
infrastructure — інфраструктура
infringe — порушувати 
infringement — порушення 
infringement of an obligation — порушен-

ня зобов’язань
infringement proceeding — провадження 

щодо порушення
ingoing cash letter — вхідний касовий 

лист
ingot — злиток (золота, срібла), брусок
ingredient — складова частина
inhabit — жити; населяти, мешкати 
inhabitant — житель, мешканець
inherent — 1) властивий, притаманний;  

2) неусувний 
inherent limitation — невід’ємні обмежен-

ня
inherent risk — невід’ємний ризик
inheritance — 1) успадковування; 2) спад-

ковість
inheritance tax — податок на спадок
in historical sequence — у хронологічній 

послідовності

inhouse — власний, внутрішній
inhuman or degrading treatment or 

punishment — нелюдське чи принизливе по-
водження чи покарання

initial — початковий; вихідний 
initial audit — попередній аудит
initial disclosure event (for a 

discontinuing operation) — подія, що визна-
чає момент первісного розкриття (для діяль-
ності, що припиняється)

initial endowment — початковий запас
initial mail sort — первісне сортування 

поштової кореспонденції
initial ownership of resources — існуюча 

власність на ресурси
initials — ініціали
initiative — ініціатива 
injunction — судова заборона вчиняти 

певні дії
injured party — потерпіла сторона 
injury — 1) втрати, пошкодження; 2) трав-

ма, каліцтво
in-kind grant — субсидія натурою
in-kind redistribution — натуральний пе-

рерозподіл
inland — внутрішній 
inland account — місцевий рахунок
innocent — невинний
innovate — запроваджувати нововведення
innovation — нововведення 
innovative approach — неординарне/не-

стандартне рішення
Inns of Court — школи підготовки барис-

терів; судові інни 
inoperative — 1) неефективний; недій-

сний; що не має законної сили; 2) недіючий, 
нефункційний 

inpayments — зовнішні платіжні надхо-
дження

input — затрати (ресурсів); внесок
input-mix — структура виробничих за-

трат
input-output — затрати-випуск 
input-output model — модель затрати-

випуск; модель внесок-продукт
inputs perfect substitutes production 

function — виробнича функція з повним за-
міщенням факторів

inquire — 1) довідуватися; робити запит; 
2) обстежувати, опитувати

inquiry — 1) довідка; запит; 2) обстежен-
ня, опитування

inquiry office — довідкове бюро
insanity — душевний розлад, неосудність 

(через захворювання) 
inscribe — підписувати, вписувати
inscription — напис
in sequence — один за одним

influence in sequence
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insert І — вставка, вкладиш, вклейка
insert ІІ — вставляти, вносити виправ-

лення
insert page — вкладена сторінка
inside lag — внутрішній лаг
insolvency — неплатоспроможність; бан-

крутство
insolvent — банкрут, неплатоспромож-

ний боржник
inspect — оглядати; перевіряти; інспекту-

вати
inspection — 1) огляд; перевірка; інспек-

тування; 2) технічний контроль
inspection certificate — приймальний акт
inspector — 1) контролер; 2) інспектор
instability — нестійкість, нестабільність
installation — установлення, монтаж  

(обладнання)
installment — частковий внесок при ви-

платі боргу з відстрочкою платежу
instalment sale — продаж у розстрочку
instant — 1) терміновий; негайний, невід-

кладний; 2) поточного місяця
institute — інститут; заклад; товариство
institution — інституція
institutional approach — інституційний 

підхід
institutional development impact — вплив 

на інституційний розвиток
institutional economics — інституціона-

лізм
institutional groups — інституційні групи
institutional utilitarianism — інституцій-

ний утилітаризм
institutional values — інституційні цін-

ності
instruction — інструкція, вказівка
instrument — інструментарій, інструмент
Instrument for Structural Policies for 

Pre-Accession (ISPA) — передприєднавчий 
структурний інструмент

instrumental goals — інструментальні цілі
instrumental values — інструментальні 

цінності
instrumental variables, IV — інструмен-

тальні змінні
instrumentation — приладове оснащення, 

вимірювальні прилади
instrumentation bias — спотворення ре-

зультатів, яке вносить інструментарій
insufficient — недостатній; неповний; не-

відповідний
insulate — ізолювати, відділяти; відо-

кремлювати
insurable interest — страховий інтерес
insurance — страхування
insurance agency — страхова агенція
insurance appraisal — страхова оцінка

insurance assignment — договір перевід-
ступлення прав на страхові поліси; завдан-
ня

insurance contract — договір страху-
вання

insurance expenses — витрати на страху-
вання

insurance liability — страхова відпові-
дальність

insurance policy — страховий поліс
insured accident — страховий випадок
insured event — страховий випадок (за-

страхована подія)
intact — незайманий, непошкоджений, 

цілий
intake — 1) поглинання; споживання;  

2) набір (службовців)
intangible asset — нематеріальний актив
intangibles — нематеріальні активи
integral foreign operation — інтегрована 

зарубіжна діяльність
integrate — об’єднувати, інтегрувати
integrated approach — комплексний під-

хід; крок, спроба почати переговори; метод 
(визначення рекламного бюджету)

integrated coastal zone management — 
інтегроване менеджування у прибережних 
зонах

integrated economy — інтегрована еконо-
міка

integrated energy saving policies — інте-
гровані енергоощадні політики

integrating — інтегрувати
integration — 1) інтеграція, об’єднання; 

2) комбінування
integrity — недоторканність, цілісність, 

повнота 
integrated enterprise — інтегрована ком-

панія
intellectual — інтелігент; працівник розу-

мової праці 
intellectual property rights — права інте-

лектуальної власності
intended (for) — призначений (для)
intended crime — навмисний злочин 
intensification — інтенсифікація 
intensity — інтенсивність 
intensity of preferences — інтенсивність 

вподобань
intensive — інтенсивний, напружений
intent, to intent, intentionally — умисел, 

умисно
interact — взаємодіяти
interaction — взаємодія
interbrand competition — конкуренція 

між брендами
intercompany balances (transactions) — 

внутрігрупові залишки (операції)

insert І intercompany
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interest — п процент, частка, зацікавле-
ність, вигода (матеріальна); інтерес, значен-
ня

interest free — безпроцентний
interest-free loan — безпроцентна позика
interest income — прибуток у вигляді 

процента
interest rate — процентна ставка
interfere — втручатися (in), стояти на 

шляху, бути перешкодою
interference — втручання, перешкода
interference with mailbags — огляд міш-

ків з поштовими відправленнями
interest-bearing transaction account — 

поточний рахунок з виплатою процентів
interest cost (for an employee benefit 

plan) — витрати на відсотки (для пенсійного 
забезпечення з визначеною виплатою)

interest expense — витрати на виплату 
відсотків

interest in joint venture — частка участі у 
спільній діяльності

interest payable — заборгованість за від-
сотками

interest rate implicit in a lease — ставка 
відсотка при договорі про оренду

interest rate risk — процентний ризик
intercultural understanding — міжкуль-

турне порозуміння
interdependence — взаємозалежність
interdisciplinary analysis — міждисциплі-

нарний аналіз
interesectoral balance — міжгалузевий 

баланс
interest groups — зацікавлені групи; гру-

пи інтересів
interest on unpaid balance — відсотки на 

непогашений залишок
interested parties — зацікавлені сторони
interface standard — стандарт на суміс-

ність
intergenerational equity — справедли-

вість між поколіннями
intergovernmental — 1) міждержавний; 

2) міжурядовий
intergovernmental conference — міжуря-

дова конференція
intergovernmental grants — міжурядові 

гранти
intergovernmental method — міждержав-

ний метод
intergovernmentalism — міждержавний 

підхід
interest rate adjustment — регулювання 

норми відсотка
interim — тимчасовий, проміжний
interim audit — проміжний аналіз (госпо-

дарської діяльності)

interim balance — пробний баланс
interim financial report — проміжна фі-

нансова звітність
interim financial reporting/statements/ 

information — проміжна фінансова звіт-
ність/інформація

interim period — проміжний період
interim report — проміжний звіт 
interinstitutional agreements — міжінсти-

туційні угоди
interinstitutional bodies — міжінститу-

ційні органи
interior — внутрішня сторона, сут-

ність; внутрішній
interlocking institutions — взаємозалежні 

установи
intermediary — посередник 
intermediate — проміжний, допоміжний
intermediate good — проміжне благо 
intermediate lag — проміжний лаг
intermediate targets of monetary policy — 

проміжні цілі грошово-кредитної політики
internal — внутрішній
internal audit — внутрішній аудит
internal auditor — внутрішній бухгалтер-

ревізор 
internal border controls — контроль на 

внутрішніх кордонах
internal consistency — внутрішня узго-

дженість
internal market — внутрішній ринок
internal audit department — відділ вну-

трішнього аудиту
internal auditing — внутрішній аудит
internal auditor — внутрішній аудитор
internal control questionnaire — анкета 

внутрішнього контролю
internal control system — система вну-

трішнього контролю
internal control weakness — недолік вну-

трішнього контролю
internal evaluation — внутрішнє оціню-

вання
internal funds — власні кошти
internal rate of return — внутрішня нор-

ма прибутковості/віддачі
internal regulations — внутрішні правила
internal threat — внутрішня загроза
internal validity — внутрішня достовір-

ність/обґрунтованість
internal waters — внутрішні води
internalizing externalities — інтерналіза-

ція зовнішніх ефектів
internally held public debt — внутрішній 

державний борг
international — міжнародний
international arbitration — 1) міжнарод-

ний арбітраж; 2) арбітражний розгляд 

interest international
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international accounting standards — 
міжнародні стандарти фінансової звітності

international accounting standards 
board — правління комітету з міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

International Bank for Reconstruction 
and Development (World Bank, IBRD) — 
Міжнародний банк реконструкції та розвит-
ку (Світовий банк)

international business — міжнародний 
бізнес

international claim — міжнародний по-
зов/претензія 

international conciliation — міжнародне 
примирення

International criminal law — Міжнародне 
кримінальне право 

international (penal) criminal tribunal — 
міжнародний карний трибунал

international custom — міжнародний 
звичай

International economic law — Міжнарод-
не економічне право 

International environmental law — Між-
народне екологічне право 

international financial reporting 
standards — міжнародні стандарти фінансо-
вої звітності (МСФЗ)

International human rights law — Міжна-
родне право із захисту людських прав

Іnternational humanitarian law — Міжна-
родне гуманітарне право

international military conflict — міжна-
родний збройний конфлікт

international standards of auditing — між-
народні стандарти аудиторської діяльності

International Labour Organisation 
(ILO) — Міжнародна організація праці

international monetary environment — 
міжнародне монетарне середовище

International Organization for 
Standardization (ISO) — міжнародна органі-
зація стандартизації

international security — міжнародна без-
пека

International security law — Право між-
народної безпеки 

international standard — міжнародний 
стандарт

international standards organization — 
міжнародна організація із стандартизації

international terrorism — міжнародний 
тероризм

internationalization of currency — інтер-
націоналізація валюти

internationally harmonized standards — 
гармонізовані на міжнародному рівні стан-
дарти

interpellation — затримання особи
interpersonal — міжособистісний
interpose — вставляти, вводити, ставити 

між
interpret — пояснювати, тлумачити, ін-

терпретувати
interpretation — інтерпретація, тлума-

чення, пояснення
interpretation of the Treaty — тлумачен-

ня Договору
interralation — співвідношення, взаємо-

відношення
interrater reliability — надійність оціню-

вачів 
interrelation — взаємовідносини 
interrogation — відповідно до законодав-

ства
interrupt — переривати, перешкоджати, 

втручатися (в розмову)
interruption — перерва, переривання, за-

тримка, порушення
intertemporal allocation — міжчасове 

розміщення; міжчасовий розподіл товарів
intertemporal budget line — міжчасова 

бюджетна лінія
intertemporal choice — міжчасовий ви-

бір
intertemporal economy — динамічна еко-

номіка
interurban — міжміський (про види тран-

спорту)
interval — інтервал, проміжок
interval measure — інтервальне мірило
intervene — втручатися, бути посередни-

ком
intervening cause — проміжна причина
intervening variable — сполучна змінна
intervention — втручання, інтервенція
interventionism — прагнення до посилен-

ня державного втручання 
intervention currency — інтервенційна 

валюта
intervention logic — логіка впровадження 
interview — інтерв’ю, співбесіда при при-

йомі на роботу; ділове побачення, зустріч, 
бесіда

interviewing — проведення опитувань, 
інтерв’ю

interviewer — той, хто опитує; лічильник, 
реєстратор 

intestate — (померлий) без заповіту; не 
оформлений заповітом 

intercompany balance — внутрігрупові 
оберти

intra-brand competition — конкуренція в 
межах бренду

intra-Community trade — торгівля всере-
дині Спільноти

international intra-Community
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intrinsic motivation — внутрішня мотива-
ція

intrinsic value — споживча цінність
introduction — передмова, введення
introductory paragraph — вступний пара-

граф
invalid — недійсний; що не має законної 

сили 
invalid account — рахунок, за яким мо-

жуть проводитись операції
invalidate — скасовувати, позбавляти за-

конної сили, робити недійсним
invaluable — безцінний 
invention — 1) винахід, відкриття; 2) ви-

думка
inventories — інвестиції в товарно-

матеріальні запаси
inventory — 1) опис; інвентарна відо-

мість; 2) інвентаризація
inventory materials — допоміжні матеріа-

ли
inventory management — 1) управління 

запасами; 2) управління матеріально-техні ч-
ним постачанням

invest — інвестувати, вкладати
investee — об’єкт інвестицій
investment — вкладання капіталу
investment adviser — консультант з капі-

таловкладень
investment allowance — податкові пільги 

на інвестування капіталу
investment credit — кредит для фінансу-

вання довгострокових вкладень
investigate — досліджувати, вивчати
investigation — обстеження; досліджен-

ня, слідство
іnvestigation bodies — слідчі органи
investigator — слідчий 
investing activities — інвестиційна діяль-

ність
investment — 1) інвестування, розміщен-

ня капіталу; 2) інвестиції, капітальні вкла-
дення

investment activities — інвестиційна ді-
яльність

investment in knowledge — інвестування 
у знання

investment object — об’єкт інвестування
investment property — інвестиції в неру-

хомість
investment securities — інвестиційні цін-

ні папери
investment-linked contract — договір 

страхування, зобов’язання по якому пов’я-
зані з результатами інвестицій

investments held to maturity — інвести-
ції, утримувані до погашення

investor — інвестор

investor in a joint venture — інвестор у 
спільну діяльність

inviolability — непорушність, недотор-
канність

inviolability of the home — недоторкан-
ність помешкання

inviolable — непорушний
inviolable and inalienable rights — непо-

рушні та невідчужні права
invisible — невидимий, непомітний
inverse demand function — обернена 

функція попиту
investment — інвестиції
investment demand — інвестиційний по-

пит
investment expenditures — інвестиційні 

видатки
investment horizon — інвестиційний го-

ризонт
investment market — ринок інвестицій
investment rate of return — норма відда-

чі/прибутковості інвестицій
investments grants — інвестиційні гран-

ти
invisible hand — “невидима рука” 
invisible items of trade — невидимі статті 

торгівлі
invocation — виклик, вимога застосувати 

(норму права, прецедент)
invoice — рахунок-фактура
invoice cost — фактурна вартість
invoice-licence — фактура-ліцензія
involuntary bankruptcy — примусове 

банкрутство
involve — втягувати, залучати
involvement — 1) складне становище;  

2) грошова скрута
in writing — у письмовій формі
irredeemable — що не може бути погаше-

ний (викуплений)
irrelevance — недоречність, питання, що 

не належить до справи
irrelevant — невідповідний, нерелевант-

ний
irreversibility — незворотність 
irrevocable — нескасовний
irrevocable letter of credit — відзивний 

акредитив
isocost (line) — ізокоста 
isocost map — карта ізокост 
isoprof — лінія однакового прибутку
isoquant — ізокванта
isoquant map — карта ізоквант 
iso welfare line — крива незмінного до-

бробуту
issuance — видавання; випуск 
issuances system — система видання, за-

безпечення документами

issuancesintrinsic
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issue — проблема; питання
issue advocate — прибічник проблеми
issue directives — видавати директиви
issue mail — вихідна кореспонденція
issue orientated groups — групи, зорієн-

товані на проблему
issueless — без нащадків, бездітний

issuing bank — банк-емітент
issuing office — відділ вихідних документів
item — стаття, об’єкт
itemize — перераховувати по пунк-

тах; уточнювати, деталізувати; складати спе-
цифікацію

itinerary — план маршруту

issue itinerary
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jacket — папка, обкладинка, суперобкла-
динка

Jackson-Vanik amendment — поправка 
Джексона-Веніка

jam — застрягання паперу в принтері
jingle — рекламна мелодія 
jobber — людина, яка займається випад-

ковою роботою
jobbery — сумнівна операція, спекуляція, 

операція з цінними паперами
jobbing — 1) випадкова робота; 2) відряд-

на робота; 3) виконання робіт на замовлення 
job — робота, завдання, служба
job analysis — аналіз роботи
job applicant — претендент на робоче міс-

це
job assessment — оцінка характеру й об-

сягу робіт
job assignment — робоче завдання
job classification — посадова класифіка-

ція
job cost sheet — таблиця тарифних ста-

вок
job description — посадова інструкція
job design — моделювання посадових 

обов’язків
job degradation — деградація праці
job description — опис посадових обо-

в’язків
job design — моделювання посадових 

обов’язків
job enlargement — розширення роботи
job enrichment — збагачення роботи
job evaluation — оцінювання роботи
job responsibilities — посадові обов’язки
job satisfaction — задоволення роботою
job specification — кваліфікаційні вимоги
job title — назва посади
jobholder — 1) особа, яка має постійну 

роботу; 2) державний службовець
jobless — безробітний 
job-related accident — нещасний випадок 

на виробництві, виробнича травма 

join — приєднуватися до.., вступати до...
join-stock company — акціонерна компа-

нія
join venture — спільне підприємство
joint — спільний, об’єднаний 
joint action — спільна дія
joint control — спільний контроль
joint enterprises — спільні підприємства
joint measures — спільні заходи
joint operating agreement — угода про 

спільну діяльність
joint ownership of the process — спільна 

відповідальність за процес
joint position — спільна позиція
joint products — спільно вироблена про-

дукція
joint resolution — спільна резолюція
joint venture — спільне підприємство
joint venture agreement — договір (уго-

да) про спільну діяльність
jointly controlled entity — спільно кон-

трольована компанія
journal — журнал, обліковий реєстр
journal advertising — реклама у спеціалі-

зованих виданнях
journalizing — ведення записів у журналі 

обліку
journeyman — 1) кваліфікований робіт-

ник; 2) ремісник, який працює за наймом
judge — 1) суддя; 2) арбітр; експерт; 3) су-

дити; виносити вирок
judg(e)ment — 1) слухання справи в суді; 

2) рішення, вирок; 3) оцінка, судження
judgement of the Court — рішення Суду
judicial — судовий 
judicial admission — визнання у процесі 

судового розгляду
judicial authorities of the Member 

States — національні судові органи
judicial control — судовий контроль
judicial cooperation — судова співпраця
judicial cooperation in civil matters — су-

дова співпраця в цивільних справах

J

jacket judicial
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judicial review — судовий нагляд
judiciary — судові органи 
July Package 2004 — “липневий пакет 

2004”
July Package 2008 — “липневий пакет 

2008”
junk e-mail — непотрібні повідомлення 

електронної пошти
juridical — законний, що знаходиться від-

повідно до юрисдикції
juridical person — юридична особа
jurisdiction — 1) компетенція; 2) юрис-

дикція
juror/ jury member — присяжний 
jury — присяжні, суд присяжних 
jury system — жюрі 

jury trial — суд присяжних
just — справедливий 
just-in-time — точно в термін
just price — справедлива ціна
justice — 1) справедливість; 2) правосуд-

дя; 3) юстиція; 4) суддя 
justice and home affairs — правосуддя та 

внутрішні справи
justice as fairness — справедливість як 

чесність 
juvenile delinquency — крадіжка
juvenile — неповнолітній 
juxtapose — розташовувати поруч, зі-

ставляти
juxtaposition — розміщення поруч, зіт-

кнення, зіставлення

judicial juxtaposition
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Kaldor-Hicks compensation principle — 
принцип компенсації Калдора-Гікс

Kaldor-Hicks criterion — критерій 
Калдора-Гікс

keep — 1) тримати; зберігати; 2) трима-
тися, залишатися

keep accounts — вести рахунки (бухгал-
терської книги)

keep capital intact — зберігати величину 
капіталу незмінною

keeping — 1) зберігання; 2) володіння; 
утримання

Kennedy Round — раунд Кеннеді
key — 1) основний, провідний; 2) ключ, 

клавіша, кнопка
keyboard — клавіатура
key currencies — ключові валюти
keynote address — основна доповідь
key word — ключове слово
kickback — грошова виплата “кік-бек”
kind — 1) рід; сорт; різновид; 2) характер; 

відмінність; 3) рід; сімейство 

kinked demand curve model — модель ла-
маної кривої попиту

kite — дутий вексель 
knocked-down — у розібраному вигляді
know-how — виробничий досвід; секрети 

виробництва; ноу-хау
knowledge — знання
knowledge economy — економіка знань
knowledge society — суспільство знань
knowledge-based economy — економіка, 

що ґрунтується на знаннях
knowledge-based society — суспільство, 

що ґрунтується на знаннях
knowledge of the business — знання біз-

несу
Kyoto Convention or International 

Convention on the Simplification and 
Harmonization of Customs Procedures —  
Кіотська Конвенція або Міжнародна кон-
венція про спрощення і гармонізацію мит-
них процедур

Kyoto protocol — Кіотський протокол 

K

Kaldor-Hicks Kyoto
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label — 1) ярлик, етикетка; 2) бирка, 
марка

labelled — маркований
labelling — 1) класифікація; віднесення 

до (певної) категорії; 2) наклеювання ети-
кетки

labelling marks of origin — позначки про 
походження

labelling genetic labeling — маркування 
про продукцію, що містить ГМО

labelling eco-labelling — маркування про 
відповідність екологічним вимогам

labelling social labelling — соціальне мар-
кування

laboratory — лабораторія
labo(u)r — 1) праця; 2) робота, завдання
labour achievements — трудові досяг-

нення
labour activity — трудова діяльність
labour exchange — біржа праці
labour intensive commodity — трудоміст-

кий товар
labour productivity — продуктивність 

праці
labo(u)rer — робітник
labor force — робоча сила
labo[u]r-intensive — трудомісткий 
labor union — профспілка, тред-юніон
labour force migration — міграція робочої 

сили
lack — нестача (брак) 
lack of competence — брак компетенції
lack of information — брак інформації
Laeken declaration — Лаекенська декла-

рація
laissez-faire economics — саморегульова-

на економіка
lag — лаг, відставання, спізнення
lagged relationship — лагова залежність
laissez-faire — лессе фер; принцип не-

втручання держави в економіку
laissez-faire leadership — лідерство без 

втручання

laissez-faire policies — політика держав-
ного невтручання (в економіку)

land — 1) земля, площа; 2) земельна ді-
лянка

land agent — земельний агент
landfill — сміттєзвалище 
landholding — землеволодіння 
land rent — орендна плата за землю
land-utilization — землекористування 
language — мова
language skills — знання мов
language-friendly — мовосприятливий
language-friendly communities — мово-

сприятливі громади
language-friendly environment — мово-

сприятливе середовище
lapse — помилка, промах, похибка; відхи-

лення
laptop — компактний портативний 

комп’ютер, портативна ЕОМ
larceny — крадіжка
large-scale advertising — широкомасш-

табна реклама
large-scale war — великомасштабна ві-

йна
Laspeyres price index — індекс цін Лас-

пейреса
last-in-first-out — “прибув останнім — 

обслужений першим”, обслуговування у зво-
ротному порядку

latent — прихований 
lateral — бічний, горизонтальний
lateral communication — латеральна ко-

мунікація
latifundia — латифундія
latter date — кінцевий, останній термін
launch — 1) починати; 2) випускати, ви-

кидати 
launder — відмивати (гроші), приховува-

ти сумнівні джерела
laundering — відмивання 
law — 1) право; 2) закон
law and order — правопорядок

L

label law
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law draft work — робота над законопро-
ектом

law enforcement — забезпечення вико-
нання закону

law enforcement services — правозасто-
совчі служби; правоохоронні органи

law of contract — договірне право 
law of obligation — зобов’язальне право 
law of procedure — процесуальне право 
law of torts — деліктне право 
law office — юридична установа 
lawful — законний, який користується 

правом
lawful act — правомірна дія
law of demand — закон попиту 
law of diminishing returns — закон спад-

ної віддачі
laws or/and regulations — закони або/і 

нормативні акти
law society — правове суспільство/спіл-

ка права 
law-abiding — законослухняний
law-enforcing bodies — правоохоронні 

органи 
lawmaking process — процес прийняття 

законів 
lawsuit, to lawsuit — цивільний позов, 

позиватися до…
lawyer — юрист; адвокат; законознавець
lay down guidelines; set guidelines — 

закладати настанови; формулювати наста-
нови

layoff — 1) призупинка; скорочення ви-
робництва; 2) тимчасове звільнення робіт-
ників

layout — 1) схема розташування; компо-
нування; планування; 2) схема організації 
робіт; програма; 3) план; проект

layout designs of integrated circuits — то-
пології/топографії інтегральних мікросхем

lead nation — ведуча країна
leadership — лідерство
leaf — 1) лист, сторінка; 2) перегортати, 

гортати
leaflet — п рекламний проспект
leak — витік
leakage — 1) витік грошових засобів (з ко-

лообігу доходів); 2) втрата товару
leaking — витік інформації
leap — стрибок 
learner — учень; особа, що вчиться
learning-by-doing — навчання у процесі 

роботи 
learning culture — культура навчання
learning of trade — освоєння професії; 

вивчення ремесла 
learning organization — організація, що 

навчається

learning society — суспільство, що вчиться
leasable — орендований, що здається у 

найм
lease — 1) оренда; здавання в оренду, 

орендування; 2) термін оренди
lease back — продаж обладнання з отри-

манням назад в оренду
lease of assets — оренда активів
lease term — термін оренди
leasehold — 1) лізгольд; володіння на 

основі оренди; 2) орендована власність, 
оренда 

leaseholder — 1) орендар (той, хто бере в 
оренду); наймач-лізгольдер

leasing — 1) лізинг, довготермінова орен-
да; 2) видавання обладнання напрокат

least cost — з найменшими витратами
least developed — найменш розвинений
least developed countries — найменш 

розвинені країни
least prosperous — найменш заможний
least-prosperous regions — найменш за-

можні регіони
least squares, method of — метод наймен-

ших квадратів
leather — шкіра
leave — відпустка
lebensraum — життєвий простір
ledger — бухгалтерська книга, бухгалтер-

ський реєстр
legacy — 1) спадщина; 2) спадок
legal — юридичний, правовий
legal act — правовий акт
legal action — судовий позов, правова 

дія, судова справа
legal advice — консультація юриста, юри-

дична консультація; авізо 
legal adviser — юрисконсульт
legal aid agency — юридична консульта-

ція
legal assistance — правова/юридична до-

помога 
legal authority — законні повноваження
legal basis — правова підстава
legal entity file number — обліковий но-

мер юридичної особи 
legal instrument — правовий інструмент
legal merger — юридичне злиття
legal obligation — юридичне зобов’язання
legal order — правопорядок, правовий 

порядок 
legal personality — правосуб’єктність
legal personality of the Union — 

правосуб’єктність Союзу
legal procedure — судочинство, судовий 

процес
legal restriction — законодавче обме-

ження

law legal
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legal right of set-off — юридичне право на 
залік вимог

legal questions — правові (юридичні) пи-
тання 

legal secretary — судовий секретар
legal title — право власності, правовий 

титул
legal value — юридична цінність
legality of acts — правозгідність актів
legalization — легалізація
legally binding — юридично обов’язковий
legally binding commitment — юридично 

обов’язкове зобов’язання
legate — заповідати 
legatee — спадкоємець 
legator — заповідач, спадкодавач 
legislate — провадити законодавчу діяль-

ність
legislation — законодавство; закони
legislation in force — чинне законодавство 
legislative — законодавчий 
legislative act — законодавчий акт
Legislative and General Aff airs Council — 

Рада законодавча та з загальних питань
legislative and regulatory approximation — 

зближення законів і підзаконних актів
legislative instrument — законодавчий ін-

струмент
legitimacy — законність
legitimate І — 1) узаконювати; 2) усинов-

ляти
legitimate ІІ — 1) узаконений; 2) закон-

нонароджений 
legitimate claims — законні вимоги
legitimization — узаконення
Lemer index, L — індекс Лернера
lend І — позика 
lend ІІ — позичати, давати в борг
lender — кредитор, позикодавач
lending agency — кредитна організація
length — довжина, відрізок
length of service — виробничий стаж
Leontieff (fixed-proportion) production 

function — виробнича функція Леонтьєва  
(з фіксованими пропорціями)

less — мінус, видаток 
lessee — орендар; наймач
less widely-spoken languages — менш по-

ширені мови
lessons learned — засвоєні уроки
let — здавати в найм, оренду
letter — 1) лист; 2) буква
letterhead — фірмовий бланк 
letter of advice — повідомлення
letter of allotment — повідомлення (про 

підписку на акції або облігації)
letter of attorney — довіреність
letter of authority — доручення

letter of complaint — письмова скарга, ре-
кламаційний лист

letter of credit — акредитив
letter of deposit — заставний лист
letter of formal notice — формальне попе-

редження
letter of guarantee — гарантійний лист
letter of guidance — інструктивний лист
letter of identification — ідентифікацій-

ний лист (який додається до грошового акре-
дитива)

letter of instruction — директивний лист
letter of indemnity — гарантійний лист
letter of inquiry — письмовий запит
letter of intent — лист-зобов’язання, лист 

про намір
letter of recommendation — рекоменда-

ційний лист
letter of security — гарантійний лист
letter of trust — доручення
letter of value — цінний лист
letup — зупинка, припинення
leverage — економічний важіль, “леве-

ридж”
leveraged leases — кредитний лізинг; 

оренда, частково фінансується за рахунок 
кредиту

level — рівень
level of agriculture support — рівень під-

тримки (державою) сільського господарства
level of partner’s involvement — рівень 

залученості партнера 
level of standardization — рівень стандар-

тизації
leverage — використання позиченого ка-

піталу
levy — 1) збір, податок; 2) стягати пода-

ток, оподатковувати
liability — зобов’язання
liability law — законне відшкодування 

збитків
liability ledger — книга обліку зобо-

в’язань
liability method — метод зобов’язань
liability rules — норми відповідальності
liable — відповідальний; зобов’язаний
liable to tax — той, що оподатковується
liberty — воля, свобода 
library — бібліотека
library arrangement — бібліотечне розта-

шування
license (licence) — 1) ліцензія; 2) офіцій-

ний дозвіл
licensee — ліцензіат, одержувач ліцензії
licensing — ліцензування
licensing and assignment — умови надан-

ня ліцензій на використання товарних зна-
ків і передачі права на товарні знаки

legal licensing
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licensor — ліцензіар, фірма, що продає лі-
цензії

liberal intergovernmentalism — лібераль-
на міждержавна теорія

lid — заборона
lien — сплячий позов
life — 1) життя; спосіб життя; 2) термін 

служби
life assurance — страхування життя
life assurance company — компанія стра-

хування життя 
life sciences — науки про життя
lifelong education — ціложиттєва освіта
lifelong learning — ціложиттєве навчання
lifelong training — ціложиттєва професій-

на освіта
lifo (last-in, first-out) — ліфо (останнім 

прийшов — першим пішов)
lift — 1) підйом; 2) зняття (заборони)
light — світло
light-box advertising — реклама у світло-

вих коробках
light fastness — світлостійкість
likelihood ratio test, LR — критерій прав-

доподібності
limit — межа, ліміт; обмеження
limit pricing — стримане ціноутворення
limitation on scope — обмеження обсягу
limited company — компанія (товари-

ство) з обмеженою відповідальністю
limited competition — обмежена конку-

ренція
limited liability — обмежена відповідаль-

ність
limited offering — обмеження на розмі-

щення цінних паперів
Lindahl equilibrium — рівновага Ліндала
line — 1) лінія, крива (на графіку);  

2) межа
line-item veto — вето на статтю бюджет-

них витрат
line or vertical constituency departments — 

лінійні або вертикальні громадські відділи
linear — лінійний
linear approach — лінійний підхід
linear reduction of tariffs — лінійне зни-

ження митних тарифів
linear regression model — модель ліній-

ної регресії
lineаr shipping — лінійні перевезення
link — зв’язок, з’єднання
linkage — з’єднання
linguistic background — мовне середовище
liquid assets — ліквідні активи
liquidation — п ліквідація, продаж (паке-

та акцій, облігацій) за готівку
liquidation of debts — покриття боргів
liquidity — ліквідність

liquidity ratio — коефіцієнт ліквідності 
(співвідношення різних статей активу ба-
лансу)

liquidity risk — ризик ліквідності
list — 1) список, перелік; 2) опитуваль-

ний листок
listed company — компанія, акції якої ко-

тируються на біржі 
list of tariff concessions — список тариф-

них поступок
list price — прейскурантна ціна
list representation — уявлення у вигляді 

списку
literacy — письменність 
literal — буквений, буквальний, дослів-

ний
literary — літературний
literary manuscripts — літературні руко-

писи
lithograph — літографія
litigation — судовий процес; спір; тяганина
liquid assets — ліквідні (легкореалізова-

ні, поточні) активи
liquidity — ліквідні кошти
lively correspondence — жваве листування
living modified organisms (LMOs) — живі 

модифіковані організми
load — вантажити, навантажувати, за-

правляти
loan — позика, кредит
loan acceleration — дострокове стягнен-

ня кредиту, пред’явлення кредиту для до-
строкового стягнення

loan agreement — контракт про одержан-
ня кредиту

loan approval — затвердження кредиту
loan business — позикові операції
loan market; money for credit — ринок 

позичкових коштів
loan of bearing interest — позика під про-

центи
loan proceeds — позичені кошти
loanable funds market — ринок позичко-

вих коштів
loaning — надання позики
loans and receivables originated by the 

enterprise — позики і дебіторська заборгова-
ність, надані компанією

loan up — вкладання капіталу в неліквід-
ні активи

loan word — запозичення 
lobbying — лобіювання
local — місцевий
local administration — місцеві органи 

влади
local assessment — місцевий податок
local authority — муніципалітет, місцева 

влада 

licensor local
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local budget — місцевий бюджет
local content requirements — вимога пев-

ної частки місцевого компонента у виробле-
ному готовому виробі

local government — місцеві органи влади; 
місцеве самоврядування

local monopoly — локальна/місцева мо-
нополія

local paper — місцева газета
local public goods — місцеве суспільне 

благо
locate — розміщувати, знаходити, вста-

новлювати
location — розміщення
location index — топографічний покаж-

чик
lodge — розміщувати, давати на зберіган-

ня, депонувати
lodger — квартиронаймач
lodgement — 1) депонування грошових 

сум; грошовий вклад; 2) передавання доку-
ментів

log — реєстрація, запис, журнал реєстра-
ції, протокол

logframe matrix — логіко-структурна ма-
триця 

logical framework (logframe) — логічна 
структура

logical framework approach — логіко-
структурний підхід

logical framework matrix — логіко-
структурна матриця

logistic — 1) матеріально-технічне забез-
печення; 2) служба тилу

logistic regression — логістична регресія
logo — логотип 
logrolling — лоґролінґ; взаємна підтрим-

ка; обмін голосами
long — 1) покупець цінних паперів;  

2) спекулянт
long-dated — довготерміновий 
long-haul — магістральний, лінійний, 

дальній 
long interest — загальна сума цінних па-

перів, яка є у біржовому обороті
long-range — 1) перспективний; 2) довго-

терміновий
long run — довгостроковий період
long run average costs, LRAC — довго-

строкова середня вартість
long-run industry supply — довгостроко-

ва галузева пропозиція
long run marginal costs, LRMC — довго-

строкова гранична вартість
long run policy — довгострокова політика
longitudinal data — лонгітюдні дані
longitudinal study — поздовжнє дослі-

дження

long-run competitive equilibrium — дов-
гострокова конкурентна рівновага

long-run cost, LRC — довгострокова вар-
тість

long-run equilibrium for monopoly — дов-
гострокова рівновага монополіста

long-run industry supply curve — галузе-
ва довгострокова крива пропозиції

long-term — довгостроковий
long-term assets — неліквідні активи
long-term assets and liabilities — довго-

строкові активи і зобов’язання
long-term employee benefits — довго-

строкові зобов’язання з виплат працівни-
кам

long-term investment — довгострокова 
інвестиція

long-term growth prospects — довгостро-
кові перспективи зростання

long-term receivables — довгострокова 
дебіторська заборгованість

long-term storage — довготривале збері-
гання

looking — “шукає роботу”
loophole — “лазівка” (в податковому за-

конодавстві), можливість ухилитися від 
сплати податків 

loose — незакріплений; незапакований, 
без упакування 

loose leaf — вкладний лист
Lord Chancellor — лорд-канцлер 
Lords of Appeal (Law Lords) — судді 

Верховного суду Англії 
Lords Spiritual — єпископи-члени палати 

лордів 
Lorenz curve — крива Лоренца
loser — компанія, що програє (в конку-

рентній боротьбі); збиткова фірма
loss — 1) втрата; збиток; 2) шкода
loss assessment — визначення втрат для 

страхового відшкодування; оцінка, думка, 
судження

loss in prices — курсові втрати, збитки 
від зміни курсів цінних паперів

loss of efficiency — падіння продуктив-
ності, зниження коефіцієнта корисної дії

loss on disposal — збиток від вибуття 
(активу, обладнання тощо)

loss on sale of equipment — збиток від 
продажу обладнання

loss recognition test — критерій визнан-
ня збитку

losses — втрати, збитки
lot — 1) партія; серія, група; 2) земельна 

ділянка; 3) сортувати, підбирати, складати 
список 

low — 1) низький; недостатній; 2) най-
нижчий рівень

local low
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low-grade — низькосортний; неякісний 
low-price — дешевий 
low-rank — низькосортний, низької 

якості 
lucrative — прибутковий, дохідний, ви-

гідний
lucrative capital — капітал у формі цін-

них паперів

lump-sum — 1) значна сума; 2) паушаль-
на сума

lump-sum grant — одноразова допомога
lump-sum tax — одноразовий/акордний/

паушальний податок
luxury — предмети розкоші
luxury tax — податок на предмети роз-

коші

low-grade luxury
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m&e framework — схема міо 
m&e plan — план з моніторингу та оціню-

вання
Maastricht treaty — Маастрихтська угода
maceration — мацерація, розмочування, 

знищення документів розмочуванням
machine — машина; механізм
macroeconomic problems — макроеконо-

мічні проблеми
macroeconomics — макроекономіка
macrography — макрознімок
macula — пляма
maculated — покритий плямами
madefy — змочувати, зволожувати
magazine — 1) (товарний) склад; 2) ілю-

стрований журнал
magazine advertising — реклама в журналах
magnetic — магнітний, намагнічений
magnetic card — магнітна карта
magnetic recording — магнітний запис
magnetic sound recording — магнітний 

звукозапис
magnetic tape — магнітна стрічка
magnification — збільшення, посилення
magnify — збільшувати
magnifying glass — збільшувальне скло
mail — пошта, кореспонденція 
mail advertising — реклама поштою
mail control — керівництво поштовою ко-

респонденцією
mail log — журнал реєстрації вхідної по-

штової кореспонденції
mailing address — поштова адреса
main activities — основні види діяльності 

(основні дії) 
mainfarmer — фірма-виробник великих 

комп’ютерів
main product — основна продукція
main study — основне розслідування
mainstreaming — пріоритетизація; надан-

ня пріоритету
maintain — 1) зберігати; підтримувати;  

2) затверджувати 

maintain price stability — підтримувати 
стабільність цін

maintenance — 1) збереження; підтри-
мання; 2) експлуатаційні витрати

maintenance costs — експлуатаційні ви-
трати

maintenance of records — зміст докумен-
тів у порядку, підтримання порядку в доку-
ментальних матеріалах

maintenance of law and order — підтри-
мування правопорядку

maintenance of world peace — збережен-
ня миру у світі 

major — повнолітній
major economy — економіка великої дер-

жави (промислово розвиненої)
major shareholding — контрольний пакет 

акцій
majority — 1) більшість; 2) повноліття
majority party — партія більшості 
majority rule — правило більшості
make — 1) виріб; 2) модель; тип
make a bill payable to order — виписува-

ти ордерний вексель
make an overdraft — перевищувати зали-

шок на рахунку
make bankrupt — розорювати, доводити 

до банкрутства
make good — компенсувати, відшкодову-

вати, сплачувати
make out — виставляти, виписувати 

(чек), складати документ
make out a document — складати доку-

мент
make out an invoice — виставляти раху-

нок
make quantity — обсяг випуску продукції
maker — постачальник; виробник
makeup — склад, структура
make up an account — закрити рахунок, 

виписувати рахунок
makeup product — компенсаційна про-

дукція

M

m&e makeup
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making — 1) створення; 2) виробництво
making public policy — вироблення/тво-

рення державної політики
mala prohibita — порушення закону 
maladjustment — диспропорція; невідпо-

відність; порушення 
maladministration — погане керування 

(урядування) 
maldistribution — неправильний розпо-

діл; диспропорція в розподілі 
malfeasance — незаконна дія, посадовий 

злочин; злочинність неповнолітніх
malfunction — порушення функціонуван-

ня; відмова, несправність 
malicious prosecution — зловмисне судо-

ве переслідування
mall — великий торговельний центр
malleability — гнучкість, еластичність; 

пристосовуваність 
man — 1) людина; 2) робітник, працівник
manage — керувати, урядувати, порядку-

вати
manageable unit — керований елемент
management — керування, урядування
management by objectives — цільове ке-

рування; цільовий менеджмент
management engineer — фахівець з про-

блем управління
management information — управлінська 

інформація
management information system — ін-

формаційна управлінська система
management method — метод управління
management model — модель динамічно-

го управління
management of change — управління змі-

нами
management plan — 1) план організацій-

ної діяльності; 2) план управління
management planning — планування ор-

ганізаційної діяльності
management policy — політика керівни-

цтва, основний принцип управління
management principles — принципи 

управління
management problem — завдання управ-

ління
management procedure — методика управ-

ління
management process — процес управ-

ління
management group — група управління
management relations — стосунки у про-

цесі праці
management representation letter — 

письмова заява керівництва
management representations — заяви ке-

рівництва

management science — наука менедж-
менту/керування

management: clarification of objectives — 
менеджмент: з’ясування цілей

manager — управляючий, директор, ке-
рівник

managing authority — орган управління
managing external relationships — управ-

ління зовнішніми відносинами
managing horizontal relationships — 

управління горизонтальними відносинами
managing relationships in policy 

analysis — управління відносинами в аналізі 
політики

managing the vertical relationship — 
управління вертикальними відносинами

mandate — мандат 
mandated purchases — уповноважена за-

купівля
mandatory — обов’язковий
mandatory attribute — обов’язковий 

атрибут
mandatory insurance — обов’язкове стра-

хування
mandatory protection — повноважний за-

хист
mandatory requirements — обов’язкові 

вимоги
mandatory standard — обов’язковий 

стандарт
manifold — 1) копія (через копірку);  

2) розмножувати
manipulate — маніпулювати, вміло пово-

дитися, (вміло) управляти, підтасовувати, 
підробляти (факти, рахунки)

manipulation — маніпуляція, звернення, 
підтасовка

manipulation of votes — маніпулювання 
голосами

manning — 1) комплектування особо-
вим складом; 2) займання своїх (робочих) 
місць

manor — маєток, манор 
manpower — 1) робоча сила; кадри;  

2) людські ресурси 
manshift — людино-зміна 
manual — посібник, довідник, інструкція
manufactory — 1) фабрика, завод; май-

стерня, цех; 2) мануфактура 
manufacture — виробництво, виготовлен-

ня; обробка
manufacturer — (фірма-) виготовлювач; 

виробник
manuscript — рукопис, рукописний
manuscript collection — колекція руко-

писів 
manuscript department/repository — від-

діл/сховище рукописів

making manuscript
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mapping — розподіл, схема розподілу, 
складання схеми

margin — 1) межа; 2) різниця, залишок, 
маржа

margin (credit) department — відділ 
контролю за операціями з цінними паперами

margin of profit — коефіцієнт прибутко-
вості

marginal — граничний, маргінальний, мі-
німально (економічно) ефективний

marginal analysis — граничний аналіз 
marginal benefit, MB — гранична вигода
marginal cost pricing — ціноутворення на 

рівні граничної вартості
marginal cost, MC — гранична вартість; 

граничні витрати
marginal efficiency of investment curve — 

крива граничної ефективності інвестицій
marginal external benefit, MEB — гра-

нична зовнішня вигода
marginal external costs, MEC — граничні 

зовнішні витрати
marginal output rule — правило гранич-

ного випуску
marginal private benefit, MPB — гранич-

на приватна вигода
marginal private costs, MPC — граничні 

приватні витрати
marginal product, MP; extra output — 

граничний продукт
marginal productivity of capital — гра-

нична продуктивність капіталу
marginal profit, МP — граничний прибу-

ток
marginal propensity to consume, MPC — 

гранична схильність до споживання 
marginal propensity to save, MPS — гра-

нична схильність до заощадження 
marginal rate of return — гранична норма 

віддачі/прибутковості
marginal rate of substitution of leisure for 

income, MRSih — гранична норма заміщен-
ня доходу відпочинком

marginal rate of substitution, MRS — гра-
нична норма заміщення

marginal rate of technical substitution (of 
labor for capital), MRTS

lk  
—

 
гранична норма 

технологічного заміщення (капіталу пра-
цею)

marginal rate of time preference, 
MRTP — гранична норма часової переваги

marginal rate of transformation, MRT — 
гранична норма трансформації

marginal revenue curve — крива гранич-
ної виручки

marginal revenue, MR — гранична виручка
marginal social benefit, MSB — гранична 

суспільна вигода 

marginal social costs, MSC — граничні 
суспільні витрати

marginal tax rate, MTR — гранична став-
ка податку

marginal utility, MU — гранична корис-
ність

marginal valuation schedule — графік 
граничного оцінювання

margin of dumping — демпінгова маржа
margin of preference — преференційна 

маржа, різниця
marital status — сімейний стан
maritime law — морське право 
mark — 1) знак; тавро; 2) рівень; стан-

дарт; норма
markdown — понижаюча складова норми 

прибутку, знижка
mark of conformity — знак відповідності
mark of interrogation — знак питання
mark of origin — марка походження
market — 1) ринок; 2) біржа; 3) торгівля
market access — доступ до ринку
market analysis — аналіз ринку
market assessment — оцінка ринку
market average — середньобіржові курси; 

індекс курсів, курс (цінних паперів) 
market behaviour — реакція ринку; ре-

жим, динаміка
market demand — ринковий попит
market economy; market system — рин-

кова економіка
market efficiency — ринкова ефектив-

ність; ефективність ринку
market failure — неспроможність ринку
market incomes — доходи від ринкової 

системи; ринкові доходи
market of new issues — ринок вперше ви-

пущених цінних паперів, або первинний ри-
нок

market outcomes; outcomes of the 
market system — результати роботи/діяль-
ності ринкової системи

market performance — функціонування 
ринку

market power — ринкова влада
market price — ринкова ціна
market risk — ринковий ризик
market share — частка ринку 
Market-sharing arrangements — угоди 

про розподіл ринку
market short-run competitive equilibri-

um — ринкова короткострокова конкурентна 
рівновага

market short-run supply — ринкова ко-
роткострокова пропозиція

market structure — ринкова структура
market system; market economy — рин-

кова система

mapping market
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market value — ринкова вартість
marketable — товарний, ринковий
marketable equity securities — фондові 

папери
marketable public goods — придатні для 

продажу суспільні блага
market-oriented view — ліберальний 

(ринковий) підхід
market-share analysis — аналіз частки 

ринку
market trend analysis — аналіз тенденцій 

ринку
marketeer — продавець, ринковий агент
marketing — 1) реалізація; збут; 2) марке-

тинг
marketing analysis — маркетинговий 

аналіз
marketing research analyst — спеціаліст з 

маркетингових досліджень
market-sharing arrangement — розподіл 

ринків збуту
markon — закладена норма прибутку
marks of origin see also labelling — поз-

начки про походження
markup — додаткова норма прибутку, на-

цінка
Marrakesh Agreement, Agreement 

Establishing the World trade Organization 
(April 15, 1994) — Марракешська угода, Уго-
да про створення Світової організації торгів-
лі (15 квітня 1994 р., Марракеш)

marshal — впорядковувати
mart — 1) ринок; 2) торговельний центр; 

3) аукціонний зал 
martial law — воєнний стан
mass advertising — масова реклама
massive — великий, грандіозний, вели-

чезний
massive program — широка програма
massive problems — серйозні проблеми
massive faults — серйозні недоліки
master — майстер; майстер-ремісник; 

майстер-власник майстерні
master netting arrangement — угода про 

взаємну компенсацію
match — приводити у відповідність; ви-

рівнювати
matched orders — зустрічні замовлення
matching — добір пар
matching concept — концепція співвідне-

сення доходів і витрат
matching grant — часткова субсидія
matching of costs with revenues — спів-

віднесення витрат і доходів
mathematical variance — математична 

дисперсія
material — 1) матеріал, речовина; 2) дані
material accounting — матеріальний облік

material inconsistency — істотна невідпо-
відність

material inspection — перевірка матеріа-
лів

material misstatement of fact — істотне 
спотворення факту

material weaknesses — істотні недоліки
materiality — суттєвість
materiality level — рівень суттєвості
matrimonial — шлюбний, матримоніаль-

ний 
maternity benefit — допомога на догляд 

за дитиною
matter — питання, предмет
maturation — дозрівання
mature — зрілий; високорозвинений
maturity — зрілість, високий рівень роз-

витку
maturity date — дата сплати, дата пога-

шення боргу
maturity-immaturity theory — теорія 

зрілості-незрілості
maturity value — вартість на день сплати
maxim — правило, принцип
maximal — максимальний
maximality — максимальність 
maximax — максимакс
maximin — максимія
maximin criterion — максимінний крите-

рій
maximin strategy — максимінна страте-

гія
maximization — максималізація
maximize — максималізувати, доводити 

до максимальної величини 
maximizing benefits; maximizing 

satisfaction — максимізація вигід; максимі-
зація задоволення потреб

maximizing efficiency — максимізація 
ефективності

maximum likelihood — максимальна 
правдоподібність

mean — середнє (значення); середня ве-
личина

mean income — середній дохід
mean return — очікуваний прибуток
mean value — середнє значення 
meaning system theories — теорії значен-

нєвих систем
means — 1) засіб, засоби; способи
means-tested benefits — допомога з бід-

ності
measure — 1) міра; показник; критерій;  

2) захід
measured income — вимірювання доходу
measured mineral resources (reserves) — 

оцінені запаси (корисних копалин)
measured reliably — надійно оцінений

market measured
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measurement — 1) вимірювання; 2) роз-
міри; 3) система мір

measurement against absolute standard — 
вимірювання проти абсолютного стандарту

measurement error — помилка виміру
measurement of change — оцінка змін
measures to promote lifelong learning — за-

ходи, що сприяють ціложиттєвому навчанню
measuring — вимірювальний, мірний
mechanism — механізм
mechanist school — механістична школа 
media — засоби масової інформації
media advertising — реклама в засобах 

масової інформації
media analyst — спеціаліст-аналітик із 

засобів реклами
media hostility — вороже ставлення ЗМІ
median — медіана
median income — середній дохід
median voter — медіанний/пересічний 

виборець
median voter theorem — теорема про ме-

діанного/пересічного виборця
mediate — опосередковувати
mediating functions — посередницькі 

функції
mediating variable — проміжна змінна
mediator — посередник
medical care — медичний догляд 
medical care market — ринок послуг си-

стеми охорони здоров’я
medical insurance — медичне страхування 
medical secrecy — медична таємниця
Mediterranean Partners — середземно-

морські партнери
mediocre — середньої якості 
medium — 1) засіб, спосіб; 2) посередни-

цтво
medium of exchange — засіб обміну, засіб 

обігу (про функції грошей)
meet — оплачувати (сплачувати); задо-

вольняти
meet a bill — сплачувати вексель, оплати-

ти за рахунком
meet debts — покривати борги
meet expectations — задовольняти вимо-

ги, відповідати очікуванням
meet the claims of creditors — задоволь-

няти претензії кредиторів
meet the expense — сплатити вартість, 

покрити витрати
meet the financial obligations — викону-

вати фінансові зобов’язання
meeting — засідання; ділова зустріч
meeting (of the European Council) — зі-

брання (Європейської Ради)
megabuck — мільйон доларів
melon — значний додатковий дивіденд

member of the European Parliament — де-
путат Європейського парламенту

membership — членство
memo(randum) — доповідна записка; по-

яснювальна письмова довідка
memorandum of association — договір 

про заснування акціонерного товариства
mens rea — суб’єктивна сторона злочину
mental capacity — розумові здібності, до-

статні для визнання за особою юридичної  
дієздатності 

mercantile — комерційний, торговельний
mercantilism — меркантилізм
merchandise — товари
merchandise inventory — товарні запаси
merchandiser — торговець; торговельна 

фірма 
merchandising — збут; торгівля
merchandising company — торгова ком-

панія
merchant — торговець, купець
merchantable — 1) придатний для прода-

жу; 2) комерційно вигідний (про товар)
mere accident — абсолютна випадковість
merge — поглинати; зливатися 
merger — поглинання; злиття (компаній)
merger accounting — облік при злитті
merger control — контроль за злиттями
merger control procedure — процедура 

контролю за злиттям
Merger Treaty — Договір про злиття
merits — заслуга, достоїнство 
merit bads — бажані антиблага
merit goods — блага, “гідні споживання”; 

“достойні” блага
merit principle — принцип заслуги
merit system — система заслуг
messages — послання; повідомлення
messenger — посильний
messuage — житловий будинок з госпо-

дарськими будівлями і земельною ділянкою
meta-analysis — мета-аналіз
metadata — метадані 
meta-evaluation — мета-оцінювання
method — метод
method of least squares — метод наймен-

ших квадратів
methods of classification — методи класи-

фікації 
methodical — методичний; систематич-

ний
methodize — упорядковувати, системати-

зувати
methodological individualism — методо-

логічний індивідуалізм
methodology — методологія, принцип
MFN exemptions — вилучення з режиму 

найбільшого сприяння

measurement MFN
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microeconomics — мікроекономіка
microfiche — мікрофіша
microfilm — мікрофільм
microfilming — мікрофільмування
microform — мікроформа
micrograph — мікрознімок
micrographics — мікрофільмування
microimage — мікрозображення
middle income trap — пастка середніх до-

ходів
middleman — комісіонер; посередник
mid-term evaluation — проміжне оціню-

вання
migrant — мігрант, переселенець
migrant workers — працівники-мігранти
migrant workers and their survivors — 

працівники-мігранти та їхні утриманці
migration — міграція
migration management — регулювання 

міграції
military action — військові дії
military adviser — військовий радник
military assistance — військова підтримка
military budget — військовий бюджет
military capabilities — військовий потен-

ціал
military coalition — військова коаліція
military command — військове команду-

вання
Military Committee (MC; EUMC) — Вій-

ськовий комітет
military confrontation — військове про-

тистояння
military cooperation — військова спів-

праця
military crisis management — врегулю-

вання військових криз
military doctrine — військова доктрина
military-economic integration — війсь-

ково-економічна інтеграція
military establishment — військове утво-

рення
military expansion — військова експансія
military formation — військове форму-

вання
military humanitarian activities — вій-

ськова гуманітарна діяльність
military-industrial complex — військово-

промисловий комплекс
military infraction — військове правопо-

рушення
military invasion — збройне вторгнення
military law — військове право
military liaison mission — військова місія 

зв’язку і взаємодії
military necessity — військова необхідність
military occupation — військова окупація
military parity — військовий паритет

military potential — військовий потенціал
military power — військова міць
military presence — військова присут-

ність
military requirement — військова потреба
military response — військове реагування
military risk — військова небезпека
military security — військова безпека
military science — військова наука
military spending — військові витрати
Military Staff (EUMS) — Військовий 

штаб (ЄС)
military stores — військові запаси 
military strategy — військова стратегія
military superiority — військова перевага
military-technical cooperation — війсь-

ково-технічна співпраця
military threat — військова загроза
mill — 1) млин; 2) фабрика; завод; 3) про-

катний стан
milpa farming — дрібнопольове сільське 

господарство
mind — розум, думка 
mineral property — майновий комплекс 

родовища корисних копалин
mineral raw materials — мінеральні сиро-

винні матеріали 
mineral resource — ресурси корисних ко-

палин
mineral rights (interests) — права на роз-

робку надр
minerals — корисні копалини
minerals in place — корисні копалини в 

надрах
Minerva action (measure) — захід Спіль-

ноти “Мінерва”
mines-and-carriers — надра (родовища 

корисних копалин) 
minimize — доводити до мінімуму, при-

меншувати
minimum lease payments — мінімальні 

орендні платежі
minimum price system for import — міні-

мальні імпортні ціни
minimax strategy — стратегія мінімаксу
minimising the cost (of producing) — мі-

німізація вартості (виробництва)
minimization — мінімалізація
minimum — мінімум, мінімальне значення
minimum wage standards — норми міні-

мальної заробітної плати
ministry — міністерство
Ministry of Foreign Affairs — Міністер-

ство закордонних справ
Ministry of Home Affairs — Міністерство 

внутрішніх справ
minor — 1) малий, невеликий; 2) менш 

значний (за) розмірами; 3) неповнолітній

microeconomics minor
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minority — 1) меншість; 2) неповноліття
minority interest — частка меншості
mint — монетний двір 
mintage — карбування монет
minute, to minute — протокол, вести про-

токол
munite book — книга обліку протоколів, 

журнал засідань
miranda warning — повідомлення прав 

особі при затриманні чи арешті
misallocation of resources — помилкове 

розміщення/розподіл ресурсів
misappropriation — 1) незаконне присво-

єння; 2) розтрата 
misbill — виставити неправильний рахунок
miscalculation — помилка в розрахунках; 

прорахунок 
miscellaneous — різний (про статтю в 

балансі)
misdeed — злочин, злодіяння 
misdemeanor — провина, судово-караний 

проступок; проступок, що карається судом 
misdirect — неправильно адресувати, не-

вірно направити
misentry — помилкове (бухгалтерське) 

проведення 
mismanagement — безгосподарність 
mismatch risk — ризик невідповідності
misprint — помилка
miss — упустити, пропустити
missing — відсутній
missing page — відсутня сторінка
mission — місія
mission statement — призначення 
misspell (misspelt, misspeled) — робити 

орфографічні помилки, писати з орфогра-
фічними помилками

misstatement — спотворення
mistakes in instructions — помилки в ін-

струкціях
misuse of powers — зловживання повно-

важеннями
mitigating — зменшення (компесанція 

впливу фактора)
mitigating circumstances — обставини, 

що пом’якшують відповідальність
mix — 1) структура, склад (продукції);  

2) асортимент
mixed enterprises — змішані підприємства
mixed good — змішане благо 
mixed market economy — змішана ринко-

ва економіка 
mixed methods — змішані методи
mixed policy instruments — змішані ін-

струменти/знаряддя політики
mixed scanning — змішане сканування
mixing rates — змішані курси
mnemonic — мнемонічний 

mnemonic filing system — мнемонічна 
система класифікації

mobility — мобільність
mobility area — простір мобільності
mobility costs — витрати на мобільність
mobility of labour — мобільність робочої 

сили
mobility of teaching staff — мобільність 

викладачів
mobilization — мобілізація
modalities — модальності
mode — 1) спосіб; характер; метод; 2) вид
mode income — “модний” дохід 
model — 1) модель; 2) тип, марка кон-

струкції
modelling — моделювання, побудова мо-

делі
modes of supply of services — способи 

поставки послуг
moderate — пом’якшувати
moderator variable — змінна-модератор
modern — сучасний
modern trends — нові тенденції
modernization — модернізація
modifications of schedules — право (мож-

ливість) будь-якого члена СОТ змінити/ 
відкликати поступку

modified — 1) перетворений; 2) модифі-
кований, змінений

modified auditor’s report — модифікова-
ний аудиторський висновок

modified benefit-cost analysis — модифі-
кований аналіз вигід і витрат

modify — модифікувати, корегувати
modifying and supplementing acts — акти 

про внесення змін та доповнень (до догово-
рів)

module — модуль
moisten — зволожувати
moisture — вологість, вогкість
monetarism — п монетаризм, монетарист-

ська доктрина
monetary — монетарний, грошовий, кре-

дитно-грошовий
monetary accommodation — грошово-

кредитне регулювання 
monetary aggregates — грошові агрегати
monetary area — валютна зона
monetary assets — грошові активи
monetary base; reserve money — грошова 

база; резервні гроші
Monetary Committee — Грошово-кре-

дитний комітет
monetary cooperation — співпраця в мо-

нетарній сфері
monetary financial assets and financial 

liabilities — грошові фінансові активи та фі-
нансові зобов’язання

minority monetary
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monetary financial instrument — грошо-
вий фінансовий інструмент

monetary item — грошова стаття
monetary management — грошово-кре-

дитне регулювання; монетарний менедж-
мент

monetary policy — монетарна політика
monetization — перетворення у гроші
monetize — 1) вводити (запроваджува-

ти) металевий стандарт; 2) перетворювати в 
гроші

monetizing — грошове вираження
monetizing impact — грошове вираження 

впливів
money — гроші
money advance — грошова позика
money balances — гроші готівкою, гро-

шові залишки
money laundering — відмивання грошей
money losing order — невигідне замов-

лення
money of account — рахункові гроші
money order — платіжне доручення
money outstanding — гроші в обігу
money supply (stock) — грошова маса
money wage — грошова заробітна плата
moneychanger — міняйло 
moneyed — грошовий; фінансовий 
moneyness — наявні грошові засоби 
monitor — контролювати, перевіряти
monitoring — моніторинг; нагляд
monitoring evaluation (process 

evaluation) — контрольне оцінювання (оці-
нювання процесу)

monitoring performance — контроль ви-
конання

monogram — монограма
monograph — монографія
monopolist — монополіст 
monopolistic competition — монополіс-

тична конкуренція
monopolized market — монополізований 

ринок
monopoly — монополія
monopoly/market power — монопольна/ 

ринкова влада
monopoly economic profit — монополь-

ний економічний прибуток
monopoly position — монопольне стано-

вище
monopoly price — монопольна ціна
monopoly pricing — монопольне ціноут-

ворення
monopoly rent — монопольна рента
monopsony — монопсонія
moonlighting — робота за сумісництвом
moonsoon agriculture — мусонне сіль-

ське господарство

moral failures of the market system — не-
спроможність ринкової системи з огляду на 
моральні чинники

moral hazard — моральний ризик
moral qualities — моральні якості 
moratorium — мораторій
morning loan — одноденна позика
mortgage — 1) іпотека; застава 2) отри-

мувати позику під нерухомість 
mortgagee — кредитор за заставною 
mortgager — боржник за заставною
most favored nation regime (mfn) — ре-

жим найбільшого сприяння
most-favoured-nation-tariff — митний та-

риф, який передбачає мінімальні ставки 
митного оподаткування товарів 

most-preferred political outcome — най-
більш уподобаний політичний результат

mortality protection — страхування на 
випадок смерті

mortgage bank — іпотечний банк
mortgages — іпотечні кредити
mortgagor — боржник за заставою
most economically advantageous 

tender — найбільш економічно вигідна про-
позиція 

motion — пропозиція, клопотання
motivate — спонукати 
motivation — мотивація, стимулювання, 

заохочення
motive — мотив; спонука; стимул
mother tongue — рідна мова 
movable — переносний, пересувний
move — 1) рух; зміна місця проживання; 

2) хід; 3) змінюватися 
movement — 1) рух; динаміка; 2) пожвав-

лення
movement of an account — операції на ра-

хунку
movement of national liberation — рух за 

національне визволення 
multiaccess — колективний доступ, мно-

жинний доступ, мультидоступ
multi-beneficiary programme — програма 

з багатьма бенефіціарами
multicollinearity — мультиколінеар-

ність
multicommodity — багатопродуктовий 

(про систему керування запасами)
multi-column tariff see also single-column 

tariff — багатоколонний тариф
multicurrency — багатовалютний 
multidivisional — багатофілійний 
Multi-Fibre Arrangement (MFA) — Угода 

з міжнародної торгівлі текстилем
multipage — багатосторінковий
multigoal analysis — багатоцільовий ана-

ліз

monetary multigoal
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multiple — складовий, складний, чисель-
ний

multilateral — багатосторонній (про 
структуру)

Multilateral Agreements on Trade in 
Goods — багатосторонні угоди з торгівлі то-
варами

Multilateral Environment agreements — 
багатосторонні угоди з питань довкілля

Multilateral trade negotiations (MTN) — 
багатосторонні торгові переговори в рамках 
ГАТТ/СОТ

Multilateral Trading System (MTS) — Ба-
гатостороння торговельна система (МТС)

multilateralism — багатосторонній підхід
multilaterally harmonized standards — 

гармонізовані на багатосторонній основі 
стандарти

multi-level governance — багаторівневе 
врядування

multilingualism — багатомовність
multinational — багатонаціональний 
multinational bank — міжнародний банк 
multinational corporation — транснаціо-

нальна корпорація
multinational enterprises — багатозавод-

ські підприємства
multinational forces — багатонаціональні 

сили
multinational formation — багатонаціо-

нальне формування
multinational integration — багатонаціо-

нальна інтеграція
multy-employer (benefit) plan — пенсій-

ний план групи роботодавців
multiple exchange rate — множинний ва-

лютний курс
multiple-peaked preferences — багатовер-

шинний профіль уподобань
multiple-stage — багатоетапний, багато-

стадійний
multiple-valued — неоднозначний, бага-

тозначний

multiplication — 1) збільшення; зростан-
ня; 2) мультиплікація 

multiplier — мультиплікатор, коефіцієнт
multiply-line invoice — багатостроковий 

рахунок
multipurpose — багатоцільовий 
multi-speed Europe — багатошвидкісна 

Європа
multistage — багатоетапний 
multivalued — неоднозначний, багато-

значний
multivariate analysis — багатовимірний 

аналіз
municipal — 1) муніципальний, міський, 

комунальний; 2) цінні папери штатів і місце-
вих органів влади

municipal budget — муніципальний бю-
джет

municipality — міське самоврядування
municipalize — муніципалізувати
murder — вбивство 
mutual advantage — взаємовигода
mutual assistance — взаємна допомога
mutual insurer — компанія взаємного 

страхування
mutual defence — взаємна оборона
mutual exchange of human capital, 

ideas, knowledge and culture — обмін люд-
ським капіталом, ідеями, знанням та куль-
турою

mutual recognition of diplomas, 
certificates and other evidence of formal 
qualifications — взаємне визнання дипломів, 
сертифікатів та інших документів про квалі-
фікацію

mutual recognition of judicial and 
extrajudicial decisions — взаємне визнання 
судових та позасудових рішень

mutual savings bank — обопільний ощад-
ний банк

mutually beneficial basis — взаємовигідні 
засади

mutually exclusive — взаємовиключний

multiple mutually
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name — ім’я, найменування
nanotechnologies — нанотехнології
narrative report — описовий звіт 
narrowing the spread — скорочення роз-

риву цін
Nash equilibrium — рівновага за Нешем
nation — 1) нація, народ; 2) країна
national — 1) громадянин, підданий;  

2) національний
national accounts — національні рахунки
national and regional diversity — націо-

нальне та регіональне розмаїття
national authorities — національні органи 

влади
national standards body — національний 

орган зі стандартизації
national debt — державний борг
national economic accounting — система 

національних рахунків
national identity (-ies) of the Member 

States — національна ідентичність держав-
членів

national income — національний дохід
national income accounting — складання 

національних рахунків
national interest — національний інтерес
national law — національне право
national paper — газета (поширюється в 

одній країні)
national parameter — національний пара-

метр 
national practices — національна прак-

тика
national of the state — громадянин дер-

жави
national output — обсяг національного 

виробництва
national research authorities — націо-

нальні органи влади у сфері науково-
дослідницької діяльності

national schedule of specific commitments 
in services — національний перелік специ-
фічних зобов’язань по послугах

national standardization — національна 
стандартизація

national standards — національні стан-
дарти

national treatment (WTO principle) — на-
ціональний режим

nationality — 1) громадянство, піддан-
ство; 2) національність 

nationality and origin rules — правила на-
ціональності і походження 

nationalization — націоналізація
nationwide — загальнонародний, всена-

родний
native-born — корінний, народжений у 

певній країні 
natural language — природна мова 
natural law — природний закон 
natural monopoly — природна монополія
natural person — фізична особа
natural price — природна ціна 
natural rate of unemployment — природ-

ний рівень безробіття
natural resources — природні ресурси
naturalization — натуралізація, надання 

прав громадянства 
near-money — субститут грошей 
necessity — 1) необхідність, нагальна по-

треба; 2) неминучість, невідворотність;  
3) предмети першої необхідності

necrology — некролог, список померлих
need — потреба
needs assessment — оцінка потреб
negative assurance — негативне підтвер-

дження
negative effect — негативний вплив
negative externalities — негативні зо-

внішні ефекти
negative goodwill — негативний гудвіл
negative income tax — від’ємний прибут-

ковий податок
negative profit — збиток, втрата
negative reply (refusal, denial) — відмова
negligence — халатність

N

name negligence
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negotiability — оборотність, здатність до 
обігу 

negotiable — відчужений; передаваний 
negotiable instruments (documents) — 

оборотні (обігові) документи
negotiable paper of instrument — пере-

казний документ або фінансовий документ
negotiate — 1) вести переговори, домов-

лятися; 2) торгуватися
negotiate a cheque — отримувати (гроші) 

за чеком, виплатити за чеком
negotiate a contract — укладати кон-

тракт
negotiate a loan — отримувати позику
negotiated bid — узгоджена пропозиція
negotiated price — договірна ціна, узго-

джений курс цінних паперів
negotiations — переговори
negotiator — 1) особа, яка веде перегово-

ри; учасник переговорів; 2) посередник
neighbourhood — 1) сусіди; 2) сусідство
neighbourhood policy — політика сусід-

ства
neighbouring countries — країни-сусіди
neocolonialism — неоколоніалізм
neo-conservatism — неоконсерватизм
neofunctionalism; neofunctionalist 

approach  — неофункціоналізм
neoinstitutionalism; neoinstitutionalist — 

неоінституціоналізм
neoplantation — неоплантація
nepotism — непотизм, сімейність, кумів-

ство 
net — п нетто, чистий прибуток; v прино-

сити чистий прибуток
net amount — сума нетто
net assets — чисті активи
net assets available for benefits — чисті 

активи пенсійного плану
net balance — чистий залишок, сальдо
net benefit losses; deadweight losses — 

втрати чистої вигоди; чисті втрати; втрати 
ефективності

net benefits — чисті вигоди
net cash — чисті грошові кошти
net cash investment — чисті грошові ін-

вестиції
net cost — собівартість
net current assets — чисті поточні активи
net deficit — чистий дефіцит
net domestic product — чистий внутріш-

ній продукт
net economic welfare — чистий економіч-

ний добробут
net foreign investment — чисті зарубіжні 

інвестиції
net equity — чистий капітал
net export — чистий експорт

net income — чистий прибуток
net investment in a foreign entity — чисті 

інвестиції в закордонне підприємство
net investment in a lease — чисті інвести-

ції в оренду
net investment income — чистий інвести-

ційний прибуток
net loss — чистий збиток
net national product — чистий національ-

ний продукт, ЧНП
net out — визначати нетто-позицію, акти-

ви і пасиви, плюси і мінуси
net outcome — чистий результат
net present value — чиста поточна цін-

ність
net profit or loss — чистий прибуток або 

збиток
net profit ration — коефіцієнт рентабель-

ності
net purchases — чисті покупки
net realisable value — можлива чиста 

вартість продажів
net revenue approach (to unit-of-

production depreciation) — метод чистого 
(нетто) доходу

net sales — чисті продажі 
net selling price — чиста ціна продажу
net surplus — чистий надлишок, профі-

цит
net taxes — чисті податки
network — мережа
networking — створення мереж
net working capital — наявні грошові ко-

шти для поточної діяльності
networking of existing centres of 

excellence — створення мереж(і) провідних 
науково-дослідницьких центрів

net worth — особистий капітал
netting — п автоматизований розрахунок
neutrality — нейтралітет
new account report — запис нових зве-

день про клієнтів
new dividing lines — нові лінії поділу
new forms of expression — нові форми 

вираження
new industrial state — нове індустріальне 

суспільство
new international division of labour — но-

вий міжнародний поділ праці
new public administration movement — 

новий рух державного управління
new neighbourhood policy — нова політи-

ка сусідства
new trade issues — нові питання в торгівлі
New World — Новий Світ
newly independent states — нові неза-

лежні держави
newsletter — інформаційний бюлетень

negotiability newsletter
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newspaper — газета
newspaper advertising — газетна реклама
news-sheet — листівка
nil — нуль, порожній покажчик
nitty-gritty — практична і важка частини 
no-action alternative — альтернатива без-

діяльності 
nodality — центральність
no abatement made — без знижки
no entry — операція не відбувається
nomadic capital — кочовий капітал
nomadism — кочівництво
nomenclature — номенклатура, система 

умовних позначень, специфікація
nominal — 1) номінальний; 2) іменний 

(про акції)
nominal account — пасивний рахунок, 

активно-пасивний рахунок
nominal and trade-weighted average rate 

of duties — середньозважений рівень ставки 
мита, номінальний рівень мита

nominal dollars, nominal prices — номі-
нальні долари; номінальні ціни

nominal exchange rate — номінальний 
обмінний курс

nominal GDP — номінальний ВВП
nominal interest rate — номінальна про-

центна ставка 
nominal measure — номінальне мірило
nominal rate of exchange — номінальний 

валютний курс
nominal tariff — номінальний тариф
nominal wage — номінальна заробітна 

плата
nominee — кандидат; особа, висунута на 

посаду; отримувач за дорученням
non-actionable subsidies — субсидії, що 

не дають підстави для вжиття заходів
non-agricultural market access (NAMA) — 

доступ на ринки несільськогосподарських то-
варів

non-application (of multilateral trade 
agreements between particular members) — 
незастосування (багатосторонніх торговель-
них угод між окремими членами)

non-automatic import license — неавто-
матична імпортна лі цензія

noncompetitive — 1) неконкурентний;  
2) неконкурентоспроможний 

non-compulsory expenditure — необо -
в’язкові видатки

non-cancellable lease — нескасовувана 
оренда

non-cash/clearing transaction — безго-
тівковий розрахунок

non-cash charges and credits — витрати і 
надходження в негрошовій формі

non-cash item — негрошова стаття

noncheckable savings account — безчеко-
вий ощадний рахунок

nonclassified — відкритий, незасекрече-
ний, без грифа секретності

noncommercial property — майновий 
комплекс некомерційного значення

noncompliance — невідповідність
noncontrolling interest — неконтрольова-

ний інтерес 
nonconvertible (soft) currency — замкну-

та неконвертована (“легка”) валюта
noncooperative game — некооперативна 

гра 
noncurenta — що не використовується
noncurrent records — документи, що ви-

йшли з оперативного вжитку
non-current — довгостроковий 
non-current liability — довгострокове 

зобов’язання
nondefence — невійськовий; не пов’яза-

ний з обороною, цивільний
non-decision in public policy — неухва-

лення рішення у державній політиці
non-deficit budget — бездефіцитний бю-

джет
non-discrimination principle — принцип 

недискримінації
nondiscretion — відсутність свободи 

дій
nondutiable — що не надається до обмит-

нення
non-eligible costs (ineligible) — непри-

йнятні (недопустимі) витрати 
nonequivalent comparison group — група 

нееквівалентного порівняння
nonequivalent comparison group designs — 

метод нееквівалентних груп порівняння
nonessentials — другорядні товари; това-

ри, які не є предметом першої необхідності
nonfoods — непродовольчі товари
noninterest (-bearing) — безвідсотковий 
non-interference — невтручання 
nonlabo(u)r — нетрудовий (про дохід)
non-linear pricing — нелінійне ціноутво-

рення
nonliquid — неліквідний 
nonmanufacturing — 1) не належний до 

обробної промисловості; 2) необробна га-
лузь економіки 

non-market economy — неринкова еко-
номіка

nonmaterial — нематеріальний
non-observance of instructions — недо-

тримання інструкцій
nonoperating — нефункціонуючий, не-

основний; побічний 
nonpayment — несплата, відсутність пла-

тежу

newspaper nonpayment
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nonprice rationing — п неціновий розпо-
діл (нормування)

nonprofit — некомерційний, який не пла-
нує отримання прибутку 

nonproprietary — невласницький, що не 
випливає з права власності 

nonrecord — недокументальний
nonrecord material — недокументальні 

матеріали, матеріали, що не підлягають збе-
ріганню

nonrecurrent — одноразовий 
nonrival good — неконкурентний товар
non-staff — позаштатний 
non-tariff barriers — нетарифні бар’єри
non-tariff measures — нетарифні заходи
non-tariff protection — нетарифний за-

хист
non-trade concerns, NTC (s) — неторгові 

заклопотаності
nontaxable — неоподатковуваний 
nontradeable goods — товари, непридатні 

для торгівлі
nonexcludability (in consumption) — не-

виключеність (у споживанні)
nonexcludable good — невиключне бла-

го
nonexperimental evaluation of policy 

effects — неекспериментальні оцінки наслід-
ків політики

nonexperimental design — неексперимен-
тальний дизайн дослідження

non-commercial advertising — некомер-
ційна реклама

non-contractual obligations — позадого-
вірні зобов’язання

non-EC markets — ринки третіх країн
non-EU nationals — громадяни третіх 

країн
non-formal education — неформальна 

освіта
non-legislative acts — підзаконні акти
non-manual workers — працівники розу-

мової праці
non-member countries — треті країни
nonmarketed goods — блага, не пропоно-

вані ринком
non-operating interest — пасивна пайова 

участь
non-pecuniary goals — негрошові цілі
non-price determinants — нецінові детер-

мінанти
non-productive transactions — позави-

робничі операції
nonprofit institutions — неприбуткові ор-

ганізації
non-profit organizations — некомерційна 

організація
nonresident — нерезидент

nonrival consumption — неконкурентне 
споживання

nonrivality in consumption — неконку-
рентність у споживанні

nonrivalrous good — неконкурентне благо
non-sampling risk — ризик, не пов’язаний 

з використанням вибіркового методу
non-tradable — непереміщувані блага
nontradables — товари внутрішнього 

споживання
non-traded — блага, які не є предметом 

зовнішньої торгівлі
nonzero-sum game — гра з ненульовою 

сумою
norm — зразок, стандарт, критерій, норма
normal — стандартний зразок
normal capacity of production facilities — 

нормальна виробнича потужність облад-
нання

normal fluctuation margins — допустимі 
межі коливань

normal good — нормальне благо
normal profit — нормальний прибуток
normal surplus-deficit — нормальний 

приріст/збиток 
normal value — нормальна вартість (то-

вару)
normalization — нормалізація, стандарти-

зація, нормування
normalization principle — принцип нор-

мування
normalize — нормалізувати, упорядкову-

вати, стандартизувати, нормувати
normalized — нормалізований, стандарт-

ний
normalized data — нормалізовані дані
normalized form — нормалізована форма
normalized operation — операція з норма-

лізацією
normalized quality ratio — нормалізова-

ний показник якості
normative — нормативний 
normative analysis — нормативной аналіз 

(теорія)
normative calculation — нормативний 

розрахунок 
normative document — нормативний до-

кумент
normative economics — нормативна еко-

номічна теорія
North American Free Trade Agreement 

(NAFTA) — Північноамериканська угода 
про вільну торгівлю

North atlantic treaty organisation, 
NATO — НАТО (Організація Північноат-
лантичного договору

nose-dive — сильно і різко впасти (про 
ціни)

nonprice nose-dive
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notarize — запевнити, засвідчити нотарі-
ально

notary — нотаріус 
notary office — нотаріальна контора 
notation — зображення умовними знака-

ми, цифрами, буквами; запис, примітка
note — 1) накладна; 2) повідомлення, 

авізо; 3) боргова розписка; простий вексель 
noteholder — векселетримач
notes payable — рахунки до оплати
notes to the accounts — пояснення до 

звітності
not held order — наказ без фінансової 

відповідальності
notice — повідомлення; заява; попере-

дження
notifiable — що підлягає реєстрації 
notification — повідомлення, заява
notify — повідомляти, сповіщати; реє-

струвати
notion — поняття, уявлення, думка

notional amount — умовна сума
novation/assumption reinsurance — пере-

страхування в порядку новації 
nuclear security and WTO rules — ядерна 

безпека та правила СОТ
nuisance tariff — дратівливий (шкідли-

вий, безглуздий) тариф
null — недійсний
null and void — втратив законну силу 

(договір)
null hypothesis — нульова гіпотеза; нуль-

гіпотеза
nullification see also impairment — зве-

дення нанівець зобов’язань
number — число; цифра, номер; кількість
numbering — нумерація 
numeral — цифра
numeration — 1) обчислення; система об-

числення; 2) нумерація
numerical — числовий, цифровий, чи-

сельний

notarize numerical
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obelize — відзначати хрестиком
object — 1) об’єкт, предмет; 2) мета, за-

вдання
objective — завдання; задача
objective and task approach — метод ви-

значення бюджету за цілями і завданнями 
рекламної кампанії

objective function — цільова функція
objective responsibility — об’єктивна від-

повідальність
objective technician — об’єктивний фахі-

вець
objective tree — дерево цілей 
objectively verifiable indicators — об’єк-

тивно перевірювані показники 
obligation — зобов’язання 
obliterate — викреслювати, cтирати, зни-

щувати
obliteration — викреслювання, стирання, 

знищення (тексту)
observation — спостереження
obligation — 1) зобов’язання; 2) боргове 

зобов’язання; облігація
obligator — боржник 
obligee — кредитор 
obligor — боржник
observation — 1) спостереження; 2) до-

слідження
obsolescence — застаріння; зношення
obsolescent — той, що виходить із ужит-

ку
obsolete — застарілий, знятий з експлуа-

тації
obstacle — перешкода; завада
obtain — отримувати, купувати; досяга-

ти, добиватися, застосовуватися
occupancy — зайнятість, тривалість за-

йнятості
occupant — 1) мешканець; 2) орендар
occupation — заняття; фах, професія
occupational — професійний 
occupational activity — професійна ді-

яльність

occupational skills — професійна кваліфі-
кація

odd lot — неповна партія цінних паперів
oddments — залишки; розрізнені предмети
odds — 1) шанси (співвідношення ймо-

вірностей); 2) нерівність; 3) перевага
off — 1) другорядний; 2) низькосортний 
off-board — за межами офіційного ринку; 

без торговельної марки 
offender — правопорушник, злочинець
offense — (право)порушення
offences against children — злочини про-

ти дітей
offer — пропозиція, пропонувати
offeree — особа, якій пропонують 
offerer — особа, яка пропонує
offering — пропозиція
offering circular — оголошення про роз-

міщення позики цінних паперів
offgrade — низькосортний 
office — 1) служба, посада; 2) відомство, 

міністерство; управа
office accountant — головний бухгалтер
office automation — автоматизація діло-

водства, бюротика
office-copy — завірена копія документа
office paper — фінансовий вексель
officer — посадова особа, службовець; 

службовець із керівного складу
official — 1) державний службовець; по-

садова особа; 2) офіційний
official announcement — 1) офіційне по-

відомлення; 2) реклама 
official authorization — офіційна санкція, 

дозвіл
official journal — офіційний вісник
Official Journal of the European 

Communities — Офіційний вісник Європей-
ських спільнот

official record — офіційний запис, офі-
ційний документ

off-load — продаж, збут, реалізація 
offset — зарахування; відшкодування

О

obelize offset
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off-shore assembly — офшорна збірка
off-shore banking — офшорна банківська 

діяльність
offspring(s) — 1) потомство; 2) дочірнє 

підприємство 
offtake — продаж товару; кількість про-

даного товару 
off-test — некондиційний 
off-the-shelf — 1) наявний; 2) придатний 

для використання
of legal force — що має законну силу
OLAF (European Antifraud Office) — 

ОЛАФ (Європейська служба боротьби про-
ти шахрайства; OLAF)

old age benefit — допомога старим
oligarchy — олігархія
oligopoly — олігополія
oligopsony — олігопсонія 
ombudsman — омбудсмен
omission — 1) пропуск (при реєстрації);  

2) бездіяльність
omit — пропускати, не включати
omnibus — всеохопний, глобальний; що 

охоплює кілька предметів 
omnibus bill — рахунок за різними стат-

тями
on a good neighbourly basis — на основі 

добросусідських відносин
on an equitable basis — на справедливій 

основі 
on behalf of — від імені 
on parity basis — на паритетних засадах 
on the basis of — на підставі, на основі, 

виходячи з
on the merits of the case — по суті справи 
oncost — другорядні витрати, накладні 

витрати 
one-off — здійснений або виготовлений 

тільки один раз 
one-price — з єдиною ціною 
onerous — обтяжливий 
one-tailed and two-tailed test — однобіч-

ний та двобічний критерії
opacity — непрозорість, помутніння
open — відкритий, доступний
open charter — відкритий чартер
open conflict — відкритий конфлікт
open-cry auction — аукціон, на якому по-

купці вигукують ціни
open economy — відкрита економіка
open file — справа, не закінчена діловод-

ством, справа, доступна для використання
open market operations — операції на 

відкритому ринку
open record group — відкритий архівний 

фонд, що комплектується
open systems approach — підхід відкри-

тих систем

open-end fund — відкритий спільний фонд
open-ended — відкриті зустрічі 
open-ended interview — відкрите інтерв’ю
open-ended matching grants — відкриті 

часткові субсидії
open-ended question — відкрите запитання
opening — відкриття; початок
opening balance — залишок на рахунку 

на початок дня
open (ordinary, simple) licence — проста 

ліцензія
operate — 1) діяти; працювати; експлуа-

тувати; 2) здійснювати операції
operating — 1) поточний, робочий, дію-

чий; 2) експлуатація
operating business analysis — аналіз гос-

подарської діяльності
operating personnel — обслуговуючий 

персонал, технічний персонал
operating records — оперативні документи
operating system — операційна система
operating cycle — робочий цикл
operating maintenance — поточне обслу-

говування
operating function — оперативна функція
operating environment — умови експлуа-

тації 
operating error — помилка через пору-

шення правил експлуатації
operation — 1) дія; робота; експлуатація; 

2) торгівля
operation and/or outcomes — дія та/чи 

результати
operation code — код операції
operation testing — експлуатаційні ви-

пробування
operations flow — виконання операцій
operations management — оперативне 

управління
operational and maintenance costs — опе-

раційні та експлуатаційні витрати
operational gaming — операційна гра
operational output — “технічні”/кількісні 

результати
operational programme — робоча програма
operational research — операційне дослі-

дження
operationalize — операціоналізація
operative — 1) робітник у промисловості; 

2) напівкваліфікований робітник; 3) діючий; 
працюючий; запущений в експлуатацію 

operator — 1) робітник-оператор, вер-
статник; механік; 2) власник підприємства; 
промисловець

opinion (of the committee) — висновок 
(комітету)

opportunistic behavior — корислива по-
ведінка

off-shore opportunistic
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opportunity cost — альтернативна вар-
тість; альтернативні витрати

opportunity cost of a policy — альтерна-
тивна вартість політики

opportunity cost of capital — альтерна-
тивна вартість капіталу

opportunity cost of leisure — альтерна-
тивна вартість відпочинку

opportunity cost of women going to 
work — альтернативна вартість вибору жін-
ки, яка працює

opportunity cost of work — альтернатив-
на вартість роботи

opportunity — 1) альтернатива; 2) мож-
ливість, шанс 

opposition — 1) протидія; 2) опозиція
optical — зоровий, оптичний
optical character reader (OCR) — оптич-

ний пристрій зчитування знаків
optimization — 1) оптимізація; 2) визна-

чення оптимальних властивостей
optimization problem — завдання оптимі-

зації
optimization strategy — методи оптиміза-

ції
optimize — оптимізувати 
optimum — оптимум, оптимальні умови
option — 1) вибір; право заміни; 2) опці-

он, операція з премією
optional — необов’язковий, факультатив-

ний; добровільний 
optionee — отримувач опціону 
opt-out — неучасть
opt-out arrangements — домовленості 

про неучасть
optimal allocation of resources — опти-

мальне розміщення ресурсів
optimal decision — оптимальне рішення
optimal distribution — оптимальний роз-

поділ
optimal point — оптимальний варіант 
optimal policy making — точка творення 

оптимальної політики
optimal tariff — оптимальний тариф
optimal tolls — оптимальне мито
optimizing — оптимізація
optimizing dilemma — дилема оптимізу-

вання
optimum choice analysis (basic benefit-

cost analysis) — аналіз оптимального вибору 
(базовий аналіз вигід і витрат) 

optimum level analysis — аналіз опти-
мального рівня

optimum mix analysis (allocation theory) — 
аналіз оптимального змішування; оптималь-
ний змішаний аналіз (теорія розміщення)

optimum risk analysis — аналіз оптималь-
ного ризику

optimum timing — вибір оптимального 
часу; оптимальний розклад

opting in — долучення
opting out — неучасть
option — варіант вибору 
option price — ціна опціону 
option value — цінність вибору
optional requirement — альтернативна ви-

мога
order — 1) порядок; 2) наказ; розпоря-

дження; інструкція
order book — книга замовлень
order-form — бланк замовлення
ordered — 1) замовлений; 2) упорядкова-

ний
ordered list — впорядкований список
ordered-service discipline — обслугову-

вання в порядку надходження
ordering — 1) упорядкування; 2) замов-

лення
orderly marketing arrangements — захо-

ди організованого маркетингу
ordinal measure — ординалістський/по-

рядковий вимірник; порядкове мірило
ordinal utility — порядкова/ординаліст-

ська корисність
organic — штатний, табельний 
organization — 1) організація; побудова, 

формування; 2) об’єднання
organization design — організаційне мо-

делювання
organization development (od) — органі-

заційний розвиток (О. Д.)
Organisation for Economic Cooperation 

and Development — Організація економічної 
співпраці та розвитку

Organisation for Security and 
Cooperation in Europe — Організація безпе-
ки та співпраці в Європі

organization support — організаційне за-
безпечення

organization support documentation — 
документація організаційного забезпечення

organisations and activities of cultural 
interest — організації та заходи, що станов-
лять культурний інтерес

organised crime — організована злочин-
ність

organizational — організаційний
organizational assets — ресурси організа-

ції, корпоративні ресурси
organizational chart — організаційна схема
organizational control — організаційний 

контроль
organizational culture — організаційна 

культура
organizational democracy — організацій-

на демократія

opportunity organizational
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organizational effectiveness — організа-
ційна ефективність

“organizational” externalities — “органі-
заційні” зовнішні ефекти

“organizational” public goods — “органі-
заційні” суспільні блага

organizational socialization — організа-
ційна соціалізація

organizational structure — організаційна 
структура

organizational theory — організаційна те-
орія

organizational unit — підрозділ організа-
ції, відділ

organize — організовувати, планувати
organizer — організатор
organizing the data — впорядкування да-

них
origin — джерело, початок; походження
origin of law — джерело права
original — оригінал, вихідний документ
original document — вихідний документ, 

оригінал документа
original membership of the WTO — по-

чаткове членство в СОТ
original message — вихідне повідомлен-

ня
original order — початковий порядок си-

стематизації документів
original size — початковий розмір
original Treaties — первісні договори
originality — справжність
originate — відбуватися, ініціювати
originator — основоположник, заснов-

ник, творець
oscillation — коливання
oust — звільняти, витісняти з займаної 

посади 
outage — перерва; перебій (у роботі); 

бездіяльність
outbargain — перебити (ціну), пропоную-

чи вигідніші умови
outbid — запропонувати вигіднішу ціну 

або вигідніші умови 
outbidding — набивання ціни; пропози-

ція вигідніших умов 
out-clearing — чеки, які відсилають в 

розрахункову палату 
outcome — результат (кінцевий); вихід; 

наслідки
outcome evaluation — оцінювання ре-

зультатів/наслідків
outcome monitoring — моніторинг ре-

зультатів
outcome-input ratio — співвідношення 

результатів/наслідків і затрат
outcoming cash — гроші, які виплачують-

ся із каси

outcomes of the market system; market 
outcomes — результати/наслідки роботи 
ринкової системи; ринкові результати

outdated — застарілий; несучасний 
outdistance — переганяти, випереджати
outdoor advertisement — зовнішня/ву-

лична реклама
outfit — 1) обладнання; оснащення; 

комплект; 2) ансамбль
outflow — 1) витік; вивіз; 2) зменшення; 

3) міграційний потік 
outgoings — витрати; платежі, перекази 
outgoing cash letter — вихідний касовий 

лист
outlaw — особа або організація, оголоше-

на поза законом 
outlay — 1) витрати, затрати, видатки;  

2) капіталовкладення
outlet — 1) ринок збуту; можливість збу-

ту; 2) торговельна точка
outlier — викид
outgoing (paper) — вихідний
out of employment — без роботи
out-of-stock — якого немає на складі, 

розпроданий
out-of-time — з порушенням термінів
out-of-work — безробітний 
outer — зовнішній
outer code — зовнішній код
outgoing — вихідний, що виходить
outgoing advice — вихідне авізо 
outgoing data — вихідні дані
outgoing mail — вихідна кореспонден-

ція
out-letter — вихідний документ
outline — схема, конспект, контур
outline — намітити в загальних рисах
outpayments — виплати, сума виплат 
outperform — перегнати за виробничими 

показниками 
output — випуск; продукт; продукція; об-

сяг виробництва
output data — вихідні дані, результат об-

робки, вихідна інформація
output effect — ефект обсягу продукції
output file — файл виводу, файл резуль-

татів
output per unit of input — випуск продук-

ції на одиницю затрат ресурсів
output taxes — податки на обсяг вироб-

ництва
output-input ratio — співвідношення ви-

пуску і затрат
outputs of the government; government’s 

products — продукція державних установ; 
продукт органів влади

outrageous — надмірний, невиправданий 
(про ціни)

organizational outrageous
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outreach (service) — послуги з виїздом на 
місце

outsell — продавати у більшій кількості, 
ніж конкуренти 

outside events — зовнішні події
outside lag — зовнішній лаг
outsider — 1) аутсайдер; 2) зовнішній по-

стачальник 
outsold — розпроданий 
outsource — найняти підрядника 
outsourcing — екстерналізація
outstanding — 1) несплачений; протермі-

нований; 2) непроданий
outstanding account — несплачений, не-

завершений рахунок
outstanding amount — несплачена/про-

строчена сума
outstanding balance — заборгованість;  

рахунок у банку, поточний рахунок
outstanding invoice — несплачений раху-

нок
outstrip — випереджати, обганяти; пере-

вищувати
outtrade — випереджати у збуті 
outweigh — переважувати; перевищувати 

у вазі
outworker — надомний робітник, надом-

ник
over — надлишковий, зайвий
overabundant — надмірний 
over-advocacy trap — пастка збиткового 

обстоювання
overall — 1) повний, загальний, зведе-

ний; 2) всезагальний 
overall balance — підсумковий баланс
overall objective — загальна ціль 
overall trade-distorting domestic 

support (OTDS) — загальна, що спотворює 
торгівлю підтримка, внутрішня підтрим-
ка сільського господарства

overbalance І — надлишок 
overbalance ІІ — переважувати 
overcertify — підтверджувати несплаче-

ний чек
overcredit — надавати надмірні кредити; 

записувати надмірні суми в кредит 
overcrowding — перенаселення 
overdraft — овердрафт
overdraft account — рахунок, за яким до-

пущено овердрафт
overdraw — здійснити овердрафт, пере-

вищити залишок рахунку в банку 
overdue — а прострочений, несплачений 

у строк
overemployment — надзайнятість 
overestimate — перебільшена оцінка 
overextended account — прострочений 

рахунок

overextension — 1) перебільшена оцінка; 
2) надмірне кредитування

overfilling of market — перенасичення 
ринку

overflow — надлишок 
overhaul — 1) ремонт; 2) детальний огляд
overhead — п накладні витрати
overheating — розвиток (економіки) над-

мірно високими темпами
overhours — (по)наднормові години ро-

боти
overinvestment — перенагромадження, 

надмірне капіталовкладення 
over-invoicing — завищення цін
overlapping — паралелізм, дублювання; 

повторення 
overnight loan — одноденна позика
overpay — переплачувати 
overpayment — переплачування 
overplus — надлишок, прибуток 
overpopulation — перенаселення
overprice — приз
оverproduction — надвиробництво
overpurchase — закуповувати надмірну 

кількість
overrate — 1) завищувати вартість; дава-

ти завищену оцінку; 2) встановлювати до-
датковий податок 

overrule — офіційно відхиляти (прийня-
те рішення) 

overrun — перевитрата
overs-and-shorts — незбалансованість 

банківського рахунку; кредитове або дебето-
ве сальдо 

oversave — перенагромаджувати, робити 
надмірні заощадження

oversaving — перенагромадження  
overseas aid — допомога іншим державам
overseas business — ділові операції за 

кордоном
overseas countries and territories — за-

морські країни та території
overseer — 1) наглядач; 2) опікун; 3) май-

стер; контролер
oversell — продавати понад 
overshoot — 1) перенасичення (ринку); 

надвиробництво; 2) надмірне зростання; над-
мірне підвищення 

oversight — недогляд 
overspeculation — надмірна спекуляція 

(на фондовій біржі) 
overstaffed — переукомплектований, з 

роздутими штатами 
overstate — завищувати, перевищувати
overstock — надмірний запас; надлишок 
overstocking — перенасичення (про ринок)
oversubscribe — перевищити початкову 

суму передплати 

outreach oversubscribe
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oversupply — надлишок пропозиції (то-
варів); надлишок наявності (товарів) на 
складах

overt — відкритий (про ринок) 
overtared — у надто важкому упакуванні
overtax — надмірно оподатковувати; над-

мірно обтяжувати 
over the signature — за підписом 
overtime — (по)наднормовий час, (по)

наднормова робота
overtrade — купувати надмірну кіль-

кість; спекулювати без достатньої сплати
overturn — обіг; вартість продажу реалі-

зованої продукції 
overuse — надмірне використання 

overvaluation of currency — завищена 
оцінка валюти

overweight — надлишок маси, перевага
overwhelm — завалювати (замовленнями)
overwork — 1) надмірна робота; 2) (по)

наднормова робота 
owe — заборгувати; бути винним; бути 

боржником
own І — мати, володіти 
own ІІ — 1) власний; 2) рідний (про ма-

тір або батька) 
owner — власник; володар
ownership — 1) власність, право власнос-

ті; 2) володіння
own resources — власні ресурси

oversupply own
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Paasche price index — індекс цін Пааше
расe — швидкість, темп
pack — зв’язка, пачка, стос
package — пака; місце (вантажу, бага-

жу); пакет; пачка
package advertising — реклама на упа-

ковці
package tourism — пакетний туризм
packer — 1) пакувальник; 2) машина для 

пакування; 3) консервний завод
pack paper — обгортковий папір
packing — пакування 
pad — блокнот
paginate — нумерувати сторінки, розби-

вати текст на сторінки
pagination — нумерація сторінок
paid — виплачений; оплачений
paid letter of credit — грошовий акредитив
pair — пара
pallet — 1) піддон, ноші для товару;  

2) транспортний стелаж 
palletization — перенесення або переве-

зення товарів на піддонах 
pamphlet — брошура
pandemic — пандемія
Pan-Europe — Пан’Європа
panel — 1) група фахівців, учасників пу-

блічної дискусії; 2) список
panel data — панельні дані
panel interviewing — спискове інтерв’ю-

вання
paper — 1) документ; 2) паперові гроші
paper-based — на паперовому носії, папе-

ровий
paper-based publications — друковані пу-

блікації
paper binding — паперова палітурка
paper credit — вексельний кредит
paper curt — скручування паперу
paper deformation — деформація паперу
paper document — друкований документ
paper documentation — друкована доку-

ментація

paper fastener — скріпка для паперів
paper money — паперові гроші
paper profit — потенційний (нереалізова-

ний) прибуток
paperwork — обробка документів
par — паритет, номінальна вартість, номі-

нал
paradigm — тип; модель; різновид
paradox of profits — парадокс прибутку
paragraph — абзац, параграф, пункт
parallel — паралель, відповідність, анало-

гія
parametre(ter) — параметр; характерис-

тика
paramilitary forces — воєнізовані форму-

вання
paraph — 1) ініціали або розчерк у підпи-

сі; 2) підписувати ініціалами, парафувати
parcel — 1) пакет; пачка; згорток; паку-

нок; 2) партія товару 
parchment — пергамент, рукопис на пер-

гаменті, пергаментний папір
parentage — походження 
Paretian liberal, impossibility of 

(theorem) — теорема про неможливість па-
ретіанського лібералізму

Pareto efficiency — ефективність за Парето
Pareto efficient (optimal) allocation — 

ефективне (оптимальне) за Парето розмі-
щення

Pareto improvement — покращання/по-
ліпшення за Парето

Pareto optimality criterion — критерій 
оптимальності за Парето

Pareto-efficient system — парето-
ефективна система; ефективна за Парето 
система розподілу

parish register — церковна книга, ме-
трична книга

parity — рівність курсу, паритет
park-and-ride — система зменшення 

кількості машин у місті
parking — тимчасове розміщення засобів

Р

Paasche parking
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par price (rate) — номінальна ціна (вар-
тість)

par value — за номіналом
parsimony — бережливість, економія 
part — 1) частина, частка; 2) розділяти 

(ся), відокремлювати(ся)
partial — неповний, частковий
partial coverage program — програма з 

частковим охоплюванням
partial equilibrium — часткова рівновага
participating countries — країни-учасниці
participation — 1) участь; 2) частка ви-

пуску акцій
participative management — менеджмент 

співучасті
participatory democracy — демократія 

співучасті
participatory evaluation — партисипатив-

не оцінювання
participatory management — керування 

на основі співучасті
particular І — 1) деталь, дрібниця; 2) до-

кладний звіт
particular ІІ — 1) особливий; окремий, 

по одинокий; 2) вимогливий
particular ammount of — детальний звіт 

про
partition — поділ, розділ, частина
partner — учасник, контрагент; компань-

йон; партнер
partnership — 1) партнерство, некорпора-

тивна фірма; 2) участь
partnership affiliation — встановлення 

партнерства, приймання в партнери; член-
ство

Partnership and Cooperation — Угода 
про партнерство і співпрацю

part-timer — працівник, зайнятий непов-
ний робочий день 

party — сторона, учасник
party, litigant — сторона в судовому про-

цесі
pass — записувати; вносити (на рахунок); 

здійснювати
passbook — 1) банківська розрахункова 

книжка; депозитна книжка; 2) ощадна книжка
passbook savings account — ощадний ра-

хунок
passport — паспорт
pass to the credit of account — записати в 

кредит рахунку
patched-up design — метод латання 
patdown — особистий обшук
patent — патент
patent agency — патентне бюро
patentability — патентоздатність
paternity — батьківство
patrimony — родове майно; спадок

patron — постійний покупець; захисник, 
заступник

patronage — опікування
pattern — 1) структура; 2) модель
pawn І — застава
pawn ІІ — віддавати в заставу
pawnbroker — лихвар, який позичає гро-

ші під заставу; власник ломбарду
pawning — передавання в заставу; здій-

снення ломбардної операції 
pay — платня, заробітна плата 
payable — 1) документи до оплати;  

2) кредитори 
payable to bearer — на пред’явника
pay an account — заплатити рахунок
pay-as-you-earn — сплата податків під 

час одержання зарплати 
payback — окупність 
pay back period — строк (період) окуп-

ності інвестицій
pay by instalments — сплачувати у кре-

дит
payee — ремітент, одержувач платежу 
pay equity — оцінка результатів роботи
payback period — період окупності 
pay in — вносити гроші
paying — 1) платіж; оплата; 2) вигідний, 

рентабельний 
paying authority — платіжний орган
paying bank — банк-платник
paying-in — внесення
pay into an account — записати на раху-

нок, платити переказом на рахунок
pay-list — платіжна відомість 
pay off — платіж, винагорода, результат
pay sheet — платіжна відомість
promptly — оплатити вчасно 
paymaster — касир, скарбник 
Paymaster-General — генеральний скарб-

ник
payment — платіж; плата 
payment by the price — відрядна оплата 

праці
payments deficit — дефіцит платіжного 

балансу
payment on account — сплата за безготів-

ковим рахунком
payment request — запит виплати
payment spot cash — негайна сплата го-

тівкою
payoff — виграш (гравця)
payoff function — функція платежів
pay-office — каса 
payoff matrix — матриця виграшів
payout ratio — коефіцієнт виплати диві-

дендів
payroll — 1) платіжна відомість; 2) за-

гальна сума виплаченої заробітної плати

par payroll
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payroll tax — податок на суму заробітної 
плати

peacekeeping tasks — миротворчі завдан-
ня (місії)

peak-load prices — ціни в годину “пік”
peak output — максимальний обсяг ви-

робництва
peasant agriculture — сільське господар-

ство
peaceful resolution of international 

disputes — мирне вирішення міжнародних 
суперечок

peacekeeping tasks — миротворчі завдан-
ня (місії)

peacemaking — відновлення миру
pecuniary — грошовий, фінансовий
pecuniary aid — грошова допомога
pedlary — торгівля, розносячи товари
peer review — експертна оцінка
peg — підтримка; фіксація ціни на певно-

му рівні 
pegging — фіксація ціни на певному рівні
penalty — штраф
penalize — v штрафувати
penetration — вихід на ринок, проник-

нення
pending — незакінчений, який чекав рі-

шення
penitentiary — виправний заклад, в’язни-

ця (тюрма) 
pension — пенсія; допомога, субсидія
pensionary — пенсіонер
per cent — відсоток
percentage — відсоток, процентне відно-

шення
percentaging analysis — процентний ана-

ліз; аналіз часток
perception — сприйняття, розуміння
perceptual political maps — політичні 

карти сприйняття
peremptory — безапеляційний, безумов-

ний 
peremptory norm — безумовна норма 
perfect competition — абсолютна/повна 

конкуренція
perfect elastic demand — абсолютно елас-

тичний попит 
perfect inelastic demand — абсолютно не-

еластичний попит
perfect knowledge — повна інформова-

ність/обізнаність
perfect price discrimination; first degree 

price discrimination — повна цінова дискри-
мінація; цінова дискримінація 1 ступеня

perform — виконувати, робити
performance — діяльність
performance appraisal — оцінка виконав-

ської/адміністративної діяльності

performance auditing — аудит адміністра-
тивної діяльності; перевірка дієвості/якості 
виконання

performance-based compensation — зар-
плата; сплата, що залежить від результатів 
діяльності

performance evaluation — оцінка вико-
нання

performance management — менеджмент 
виконавської діяльності

performance measurement — вимірю-
вання виконавської/адміністративної ді-
яльності

performance of inspection — проведення 
інспекції

peril — п ризик, небезпечність
perish — гинути, вмирати 
perishable — що швидко псується 
period — період 
period of study — термін навчання
period of validity — термін дії норматив-

ного документа
periodical — періодичне видання, жур-

нал
peripheral — периферійний, підсобний, 

допоміжний
perjury — лжесвідчення
perk — додаткова матеріальна винагоро-

да
permanence — сталість, незмінність
permanent — довговічний, постійний, не-

змінний
permanent address — постійне місце про-

живання
permanent member — постійний член 
permanent records — документи постій-

ного зберігання
permanent value — постійна цінність, 

значущість
permanent withdrawal — довгострокове 

вилучення
permissible margins of price fluctuation — 

допустима межа коливання цін
permissible subsidies — дозволені субсидії
permission — дозвіл 
permit — дозвіл
perpetrator — винний, виконавець
perpetual — вічний, безстроковий
perpetual bond — безстрокова облігація
perpetual storage — безстрокове, вічне 

зберігання
perpetuity — довічна рента
perrise — піднесення економіки 
person — людина, особа
personal — персональний, особистий
personal appropriation — індивідуальне 

привласнення
personal income — особистий дохід

payroll personal
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personal inviolability — особиста недо-
торканість 

personal relations — особисті взаємини
personal saving — особисті збереження
personnel — персонал, особовий склад; 

кадри
personnel arrangements — штатний роз-

клад 
personnel policy — кадрова політика
persuasive advertising — переконлива ре-

клама
pertain — належати, мати відношення, 

бути властивим
рertinence, (су) — пертіненція, належ-

ність, зв’язок
pertinent — відноситься до справи, до-

речний, пертінентний
petition — клопотання, прохання, петиція
petitioner, plaintiff — позивач
petrol dollars — нафтодолари
petty — незначний, дрібний 
petty cash — дрібні гроші, розмінна мо-

нета
petty crime — дрібний злочин 
phasing out — (поступове) згортання до-

помоги
Phillips curve — крива Філіпса
philosophy — основні принципи 
phoney account — фіктивний рахунок
phonogram — фонограма, звукозапис, те-

лефонограма
phonotape — фонодокумент
photoactive — світлочутливий
photocopy — фотокопія
photograph І — фотографія, фотодоку-

мент, фотографічний знімок
photograph ІІ — фотографувати, знімати
photographic — фотографічний 
photographic archives — фотодокументи
photomicrograph — мікрографічних знімок
photomontage — фотомонтаж
physical assets — реальні активи 
physical and mental integrity — фізична 

та психічна цілісність
physical capital — фізичний капітал-

податок Пігу
picking — сортування
pickup — пожвавлення; нарощування 
pictogram — піктограма, значок
piece rate — відрядна заробітна плата
piecework — відрядна робота
Pigovian tax — податок Пігу
Pigovian tax solution — податковий 

розв’язок Пігу
piggybacking — контрейлерні перевезен-

ня
pile — складати, звалювати в купу
pilot — попереднє дослідження

pillars of the European Union — колони 
Європейського Союзу

pink slip — офіційний лист про звільнен-
ня з роботи 

pitch — партія товару
place — 1) місце; 2) житло; 3) місто
place an order — зробити замовлення
placement — 1) вкладання (капіталу);  

2) призначення на посаду
place to a person’s account — перераху-

вати комусь на рахунок
plan — план; проект
plan of action — план дій
planned variation evaluation — заплано-

ване оцінювання варіантів
planning — планування
Planning and Early Warning Unit — під-

розділ планування та раннього попередження
planning model — модель планування
planning а program evaluation — плану-

вання оцінювання програми
planning, programming, budgeting system, 

PPBS — планово-програмно-бюджетна си-
стема

plant — 1) завод, підприємство, фабрика; 
2) основні виробничі засоби

place of confinement — місце ув’язнення
place of residence — місце проживання 
play (of the game) — партія (гри)
player — гравець
play the market — спекулювати на біржі
plantation — плантація
plea bargaining (bargain) — угода між об-

винуваченим та прокурором
plead guilty — визнавати себе винним
pledge — застава
plenipotentiary — повноважний пред-

ставник
pluralism — плюралізм
pluralist approach to decision making — 

плюралістський підхід до ухвалення рішення
pluralist theory — плюралістська теорія
plurality rule — правило відносної біль-

шості
plurilateral trade agreements — торгові 

угоди з обмеженим числом учасників
pocket veto — “кишенькове вето” (непід-

писання президентом США законопроекту 
до розпуску конгресу) 

point — питання, справа, пункт
point-of-purchase advertising (POP)/

point-of-sale advertising — реклама в місці 
продажу

point elasticity of demand — еластичність 
попиту в точці

point voting — голосування за очками
political and security committee — комі-

тет з питань політики та безпеки

personal political
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police and judicial cooperation in criminal 
matters — поліційна та судова співпраця в 
кримінальних справах

policies — державні програми
policies for improved convergence — по-

літики посиленої конвергенції
policy — політика
policy advice — поради щодо політики
policy alternatives — альтернативні варі-

анти політики
policy analysis — аналіз політики 
policy analysis industry — галузь аналізу 

політики
policy analyst — аналітик політики; екс-

перт з питань політики
policy capacity — потенціал щодо роз-

робки політики
policy communities — спільнота політики
policy content — зміст політики
policy design — проектування політики
policy determinants — детермінанти по-

літики
policy documentation — документація з 

державної політики; аналітичні документи
policy evaluation — оцінювання політики
policy formulation — формулювання по-

літики
policy function — функція політики
policy goals — цілі політики
policyholder — страхувальник 
policy impacts — вплив політики
policy implementation — впровадження 

політики
policy in the social sphere — політика в 

соціальній сфері
policy initiation — ініціювання політики
policy instrument — інструмент/знаряд-

дя політики
policy making — розробка/творення по-

літики
policy management — менеджмент полі-

тики; управління політикою
policy networks — мережі політики 
policy options — варіанти політики
policy outputs — продукція/продукт по-

літики
policy process — процес політики
policy research — дослідження політики
policy statement — зміст політики; заява 

щодо політики; концепція політики
policy targets — цілі політики
policymaker — розробник/творець полі-

тики
political — політичний
Political and Security Committee — 

Політико-безпековий комітет
political activity of the masses — політич-

на активність мас

political beliefs — політичні переконання
political considerations — політичні мір-

кування
political costs — політичні витрати
political decision — політичне рішення
political economy — політична економія
political equilibrium — політична рівновага
political executive — політичний викона-

вець
political failures of the market system — 

неспроможність ринкової системи з огляду 
на політичні чинники

political feasibility — політична здійснен-
ність

political figure, politician — політичний 
діяч

political impact of public policy — полі-
тичний вплив державної політики

political mapping — складання політич-
ної карти

political market — політичний ринок
political neutrality — політична ней-

тральність
political question — політичне питання
political rights — політичні права
political rent seeking — пошук політичної 

ренти
political resources — політичні ресурси
political science — політична наука
political self-interest — політична вигода
political situation — політична кон’ю н-

ктура
political struggle — політична боротьба
political system — політичний лад 
politician — політик
politico-military alliance — військово-полі-

тичний альянс
politico-military instability — військово-

політична нестабільність
politico-military situation — військово-

політична обстановка
politics — політика; політична діяльність
poll — голосування, опитування
polling — голосування 
poll tax — подушний податок
polluter pays principle — принцип “хто 

забруднює, той і сплачує”
pollution — забруднення довкілля
pollution rights — права на забруднення
pool — 1) пул, об’єднання; 2) загальний 

фонд
popular sovereignty — суверенітет народу
population — 1) народонаселення; 2) ге-

неральна сукупність
pork barrel spending — “державний пи-

ріг”, розподіл
portfolio — 1) портфель; 2) міністерський 

портфель

police portfolio
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portfolio investment — портфельні інвес-
тиції

postal order — поштовий переказ
poster advertising — плакатна реклама
post-industrial economy — постіндустрі-

альна економіка
position — 1) стан, становище; позиція, 

точка зору; 2) залишок, сальдо
position classification — класифікація по-

сад
positioning — позиціонування (товару)
position political maps — політичні карти 

пропозиції
positional good — позиційне благо; фік-

соване за місцем благо
positioning — визначення позиції
positive — позитивний
positive analysis (theory) — позитивний 

аналіз (теорія)
positive economics — позитивна еконо-

мічна теорія
positive effect; external benefits to 

consumers — позитивний ефект/вплив; зо-
внішня вигода для споживачів 

positive externalities — позитивні зо-
внішні ефекти

positivism — позитивізм
possesion — 1) володіння; 2) майно, влас-

ність
possessor — володар, власник 
post — 1) пост, посада; 2) пошта, поштова 

кореспонденція
post office — поштове відділення
post document — відправити документ
postage — поштова оплата, поштовий 

збір; поштові видатки 
poste restante — “до запитання” (напис 

на конверті)
poster — оголошення; афіша, плакат 
postgraduate course — аспірантура 
postgraduate student — аспірант 
postil — примітка до статті в бухгалтерії 
postpone — відтерміновувати 
post-experience goods — післядосвідні 

товари
posttest — післятест
post-war government — післявоєнний 

уряд 
posterity — нащадки 
possession with intent to distribute 

cocaine — володіння з наміром збуту кокаї-
ну

possession of cocaine — володіння кокаї-
ном

potential — потенціал
potential GDP — потенційний ВВП
potential output — потенційний випуск/

обсяг виробництва

potential Pareto improvement — потен-
ційне поліпшення за Парето

poverty — бідність, злиденність
poverty gap index — індекс глибини бід-

ності
poverty head-count index — індекс рівня 

бідності
poverty line — межа/поріг бідності
power — 1) здатність, спроможність;  

2) влада
powers (of institutions) — компетенції; 

повноваження (інституцій)
practice — практика; виконання
praetor — претор 
praetorial edict — преторський указ 
pragmatic pluralism in job design — праг-

матичний плюралізм у дизайні виробничого 
процесу

pre-accession aid — передвступна допо-
мога

Pre-Accession Facility — передприєднав-
чий механізм

pre-accession process — передвступний 
процес

pre-accession strategy — передвступна 
стратегія

preamble — преамбула, вступна частина, 
передмова, вступ

precaution — обережність
precautionary principle — принцип запо-

бігання
precedence — 1) пріоритет; 2) старшин-

ство
precedent — прецедент
precinct — 1) виборча дільниця; поліцей-

ська дільниця; 2) загороджена територія 
precise — точний, акуратний, пунктуаль-

ний
precise plan — чіткий план
precise rules — точні правила
predatory dumping — грабіжницький 

демпінг
predatory pricing — грабіжницьке ціно-

утворення
predictability — прогнозованість
prediction — прогноз
prediction error — похибка/помилка про-

гнозу
preempt — 1) купувати раніше за всіх;  

2) придбати привілейоване право на купів-
лю 

preference — уподобання
preference income — мінімальний пода-

ток на прибуток
preference intensity — інтенсивність упо-

добань
preferential rate of duty — пільгова (пре-

ференційна) ставка мита

portfolio preferential
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preferential trade — преференційна тор-
гівля

preferential trade area (PTA) — зона пре-
ференційної торгівлі

preliminary — 1) попередній; 2) підготов-
чий захід

preliminary investigation — попереднє 
слідство

preliminary ruling — попередній висно-
вок

preliminary sorting — попереднє сорту-
вання

preliminary trial balance — попередній 
бухгалтерський баланс

premeditation — заздалегідь обдуманий 
умисел

premise — 1) службові приміщення;  
2) передумова; 3) нерухомість 

premium — 1) премія; 2) ажіо; 3) страхова 
премія

preparation of policy papers — підготовка 
аналітичних документів

prepay — раніше сплачувати
prepayment — 1) аванс; 2) виплата аван-

сом
pre-selected applicants — подавачі, віді-

брані на першому етапі 
presence of natural person — тимчасовий 

виїзд постачальника послуги в іншу країну 
для надання послуг

present value, PV — поточна цінність 
presentation — презентація, уявлення
preservation — збереження, консервування
preserve — зберігати, охороняти, зберігати
preshipment inspection — довідвантажу-

вальна інспекція
Presidency — 1) головування (в ЄС);  

2) держава-голова (ЄС)
President (of the Commission; of the 

European Council) — Голова (Комісії; Євро-
пейської Ради)

presiding officer — головуючий 
presold — рекламований до надходження 

у продаж 
press — 1) наполягати; 2) нав’язувати
pressing order — термінове замовлення
pressure groups — групи тиску
prestandard — попередній стандарт
prestige — престиж 
pre-study — попереднє ознайомлення
presumption of innocence — презумпція 

безвинності; презумпція невинуватості
pretest — попередній тест 
prevent — запобігати, не допускати, по-

переджати
prevent and combat racism and 

xenophobia — запобігати расизмові й ксено-
фобії та боротися проти них

prevention — запобігання, профілактика
preventive — попереджувальний, профі-

лактичний, превентивний
preventive measure — запобіжний захід
price — ціна
price abatement — зниження цін
price adjustment — коригування цін 
price advance — зростання цін; підви-

щення в ціні 
price appreciation — визначення ціни
price behaviour — динаміка цін 
price cap — межа ціни (вартості)
price ceiling regulation — встановлення 

верхньої межі ціни
price control — контроль за цінами
price discrimination — цінова дискримі-

нація
price elasticity of demand — еластичність 

попиту за ціною
price fixing — фіксація цін 
price floor — мінімальна ціна, нижня 

межа ціни
price for cash — ціна при сплаті готівкою
price guidepost — ціновий орієнтир
price index — індекс цін
price leadership — лідерство у цінах
price level — рівень ціни
price limitation — обмеження цін
price-list (price-catalogue) — прейскурант
price mechanism — ціновий механізм
price maker — той, хто встановлює ціни
price plus — ціна облігації, включаючи 

проценти, які наросли (ціна облігації з про-
центами)

price ratio — співвідношення цін
price regulation — регулювання цін 
price rigidity — жорсткість цін
price setter — ціноутворювач; прайс-сетер
price soared — підвищення ціни
price support scheme — програма під-

тримки цін
price taker — ціноодержувач; прайс-

тейкер
price undertakings — зобов’язання за ці-

нами
price velocity — швидкість зміни грошей
price war — цінова війна
price-consumption curve — крива “ціна — 

споживання”
pricing — ціноутворення 
primarily — спочатку, спершу
primary — початковий, первинний, ос-

новний
primary economic activity — первинна 

економічна діяльність
primary goods — первинні блага 
primary markets — первинні ринки
primary record — первинний запис 

preferential primary
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primary subject — основна тема (доку-
мента), основний зміст 

primary value — цінність документа за-
лежно від його змісту (первинна цінність)

primacy (of Community law) — вищість 
(права Спільноти над національним правом)

prime rate — податкова ціна
priming of economy — стимулювання 

економіки
principal — 1) основна сума; капітал;  

2) сума боргу
principal military requirement — головна 

військова потреба
principle — принцип; закономірність; за-

кон
principal activity — основна діяльність
principal-agent problem — проблема “за-

мовник — виконавець”; проблема відносин 
“принципал — агент”

principle cataioque — головний каталог
principles effective evaluations 

(OECD) — принципи результативного оці-
нювання (ОЄСР)

principle of equity — принцип справедли-
вості

principles of legality and proportionality 
of criminal offences and penalties — принци-
пи законності та пропорційності злочину і 
покарання

principle of pertinence — принцип перти-
ненції

principle of provenance — принцип похо-
дження

principle of reciprocity and mutual 
advantage — принцип взаємних поступок  
і взаємної вигоди

principles of subsidiarity and 
proportionality — принципи субсидіарності  
і пропорційності

principle supplier right — право головно-
го постачальника

print — відбиток, друк, друкування
print advertising — друкована реклама
printed — друкований 
printed document — друкований доку-

мент 
printed matter — друкований матеріал, 

бандероль
printing — друкування, друк, друковане 

видання, тираж
prior — пріоритетний, що передує, ко-

лишній
priority — пріоритет, старшинство, поря-

док терміновості, черговості
priority acquisition — пріоритетне комп-

лектування
priority of debts — черговість вимог бор-

гів

prisoner of war — військовополонений
prisoners’ dilemma — дилема ув’язнених
private — приватний, особистий, конфі-

денційний, закритий
private arrangement — приватна угода 

сторін
private correspondence — приватне лис-

тування
private data — приватні дані, закрита ін-

формація 
private (market) sector — приватний 

ринковий сектор
private good — приватне благо
private international law — приватне між-

народне право
private market — ринок приватних благ; 

приватний ринок
private papers — приватний архів 
private records — документи приватної 

особи
privatization — приватизація
privilege — привілей 
Privy Council — таємна рада 
probable cause — достатні підстави
probability — ймовірність
probability distribution — розподіл ймо-

вірностей
probability sampling — ймовірнісне фор-

мування вибірки
Probate, Divorce and Admiralty 

Division — відділення (суду) у справах про 
заповіти, розлучення та морських справ 

probing — зондування 
problem — проблема 
problem analysis — аналіз проблеми
problem definition — формулювання/ви-

значення проблеми
problem indicator — індикатор проблеми
problem tree — дерево проблем
precedes in cash — грошова виручка
procedural fairness — чистота/справед-

ливість процедури; процедурна чистота
procedure — 1) процедура; метод; 2) ме-

тодика проведення
procedural law — процесуальне право 
procedural motions — процедурний хід
proceedings (of the Court) — cудове про-

вадження
proceeds — надходження, виторг; дохо-

ди 
process — 1) процес; спосіб; 2) установка
process analysis — аналіз процесу
process evaluation — оцінювання процесу
process standard — стандарт на процес
processing — 1) оброблення; виготовлен-

ня; 2) первинна переробка сировини
processing and arranging of records — об-

робка та систематизація документів

primary processing
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processor — 1) процесор, обчислювальна 
машина для опрацювання даних; 2) обслуго-
вувальний пристрій 

procrastinate — відкладати, відстрочува-
ти, баритися

procurator — прокурор
procurator’s office — прокуратура 
procurement — 1) придбання, закупівля, 

матеріально-технічне забезпечення; 2) по-
ставляння 

procurement procedure — процедура за-
купівлі 

produce — 1) продукція; фабрикат; 2) сіль-
ськогосподарські продукти

producer — виробник, постачальник
producer commodity cartel — картель ви-

робників товару
producer-retailer — підприємство, яке 

збуває продукцію через власні магазини
producer surplus — надлишок виробника
product — 1) продукт; продукція; виріб; 

2) результат
product differentiation — диференціація 

продукції
product market — ринок готової продук-

ції
product standard — стандарт на продук-

цію
production — виріб, продукція
production contract curve — контрактна 

крива для виробництва
production costs — витрати виробництва
production efficiency — ефективність у 

виробництві; виробнича ефективність
production factors — фактори виробни-

цтва
production function — виробнича функ-

ція
production of knowledge — продукуван-

ня знань
production possibility curve/frontier, 

PPC — крива/межа виробничих можливос-
тей

productive — 1) продуктивний; 2) вироб-
ничий

productivity — продуктивність
productivity improvement — збільшення/

зростання продуктивності
profession — 1) фах, професія; 2) особи 

будь-якої професії
professional and bureaucratic authority — 

професійна і бюрократична влада
professional training — професійна підго-

товка
proficiency — досвідченість, уміння, ква-

ліфікація
proficient — 1) фахівець, спеціаліст; 2) вмі-

лий, досвідчений 

profile — короткий опис
profit — прибуток
profit constraint — прибуткове обмеження
profit-making — рентабельний, прибут-

ковий
profit-making organization — комерційна 

організація
profit-sharing — розподіл прибутку
profitability — п прибутковість, рента-

бельність
profitable — 1) корисний, сприятливий; 

2) прибутковий, вигідний
profitless — а безприбутковий
proforma invoice — попередній (орієн-

товний) рахунок
program — програма
program attribute — атрибут програми
program authorization — авторизація 

програми, дозвіл на використання програми
program budgeting — програмне бюдже-

тування
program certification — атестація програми
program evaluation — оцінювання про-

грами
program evaluation and review technique, 

PERT — технологія оцінювання і перевірки 
програми

program failure — неспроможність про-
грами

program group — група програми
program indicators — показники програми
program model — модель програми
program theory — теорія програми
program budgeting — розробка бюджету 

програми
programming — планування програм(и); 

програмування
progress — поступ, розвиток, удоскона-

лення
progressive implementation of the 

principle of equal treatment — поступова ре-
алізація принципу однакового ставлення

progressive liberalization — поступова лі-
бералізація

progressive tax — прогресивний податок
progress payment — поетапна сплата
prohibit — забороняти, накладати заборо-

ну на щось
prohibited (red) subsidies — заборонені 

субсидії
prohibitive tariff — заборонний тариф
proxy — 1) повноваження, доручення;  

2) уповноважений, довірений
project — 1) проект, план; 2) тема
project approval — схвалення проекту
project cycle management — управління 

проектним циклом
project journal — журнал проекту 

processor project
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projection — перспективна оцінка; прогноз
proliferation — кількісне зростання; роз-

повсюдження; різке наростання 
prolific — плодовитий, плідний, родючий 
prolificacy — плодовитість, родючість; 

урожайність
prolong — продовжувати
promise І — обіцянка; зобов’язання 
promise ІІ — обіцяти; зобов’язуватися 
promisor — 1) особа, юридично зобо в’я-

зана здійснити оплату; 2) боржник
promissory note — боргове зобов’язання, 

простий вексель
promote — 1) сприяти, стимулювати;  

2) підвищувати на посаді; 3) засновувати
promoter — 1) особа, яка сприяє будь-

якому заходу; 2) засновник 
promotion — 1) сприяння, стимулюван-

ня, заохочення; 2) посадове підвищення
promotion seeker — кар’єрист
promotional — заохочувальний, пільго-

вий; стимулювальний 
prompt І — день оплати, термін оплати
prompt ІІ — терміновий, негайний, невід-

кладний
promotion — службове просування
promotion of a cultural area common to 

the European peoples — сприяння станов-
ленню культурного простору, спільного для 
європейських народів

promotional — заохочувальний, пільго-
вий; стимулювальний 

prompt actions — термінові дії
promulgate — поширювати, оголошува-

ти, опубліковувати, оприлюднювати
propensity — схильність
propensity to save — схильність до за-

ощаджень
proper — правильний, належний, відпо-

відний
properly — належним чином, як слід, 

правильно
property account — рахунок нерухомого 

майна
property rights — права власності
proportion — 1) пропорція; кількісне 

співвідношення; пропорційність; співрозмір-
ність; 2) зіставляти 

proportional tax — пропорційний податок
proportionality — пропорційність
proposal — 1) пропозиція; 2) заявка
propose — пропонувати, вносити пропо-

зицію, представляти (кандидата на посаду)
proposition — 1) пропозиція; план; 2) твер-

дження, теза
propping-up of demand — стимулювання 

попиту
proprietor — власник, володар

proprietorship — приватний бізнес 
prorated benefits — пропорційні випла-

ти/пільги
prorogation — перерва в роботі парла-

менту за королівським наказом 
prosecuting authorities — звинувачуваль-

ні органи
prospect — 1) перспектива, вид; 2) пер-

спективний споживач
prosperity — заможність; багатство
protect — 1) захищати; охороняти; 2) ак-

цептувати; оплачувати
protection — 1) захист; охорона; 2) про-

текціонізм; 3) акцептування
protection by the diplomatic or consular 

authorities — дипломатичний та консульський 
захист

protection of personal data — захист осо-
бових даних

protection of the diplomatic and consular 
authorities — захист дипломатичних та кон-
сульських установ

protection of undisclosed information — 
охорона закритої інформації

protectionism — протекціонізм
protectionist tariff — протекціоністське 

мито, захисний тариф
protest — протест 
protocol — протокол, юридичний акт
protocol of accession — протокол про 

приєднання
protoindustrialization — протоіндустріа-

лізація
prove — випробовувати, досліджувати
proved — 1) досліджений, перевірений; 

випробуваний; 2) доведений; достовірний
provenance — походження, джерело, по-

ходження документа 
provide — 1) постачати; забезпечувати;  

2) вживати заходи
provide legal security — надавати право-

вий захист
provision — 1) постачання, забезпечення; 

2) положення, умова
provision of crediting — кредитні вкла-

дення
provisions amending the Treaty — поло-

ження Договору
provisional — 1) тимчасовий; непостій-

ний; 2) попередній
provisional administration — тимчасова 

адміністрація
provisional measure — положення, що 

міститься в Угоді СОТ про антидемпінгові 
заходи і в Угоді СОТ про субсидії та компен-
саційні заходи

provisionally selected applicants — пода-
вачі, відібрані на другому етапі 

projection provisionally
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proviso — застереження, умова 
proximate cause — необхідна причина
proximate measures — орієнтовні мірила
proximity — близькість
proxy — повноваження, довіреність
proxy fight — боротьба за контроль над 

корпорацією
proxy measure — сурогатне мірило
proxy solicitation — ведення справ пред-

ставниками за дорученням
proxy statement — інформація для дові-

рених осіб
prudential regulation — пруденційне ре-

гулювання
psychological action — дії психологічно-

го впливу
public — 1) громадський; 2) публічний;  

3) державний
public account — рахунок державного за-

кладу
public accountability — публічна звіт-

ність
public administration — державне управ-

ління
public affairs — суспільні/державні справи
public agency — державний інститут; 

державна установа
public agency efficiency — ефективність 

державної установи
public assistance — державна/суспільна 

допомога/підтримка
publication and administration of trade 

regulation — публікація і застосування пра-
вил торгівлі

public auction — відкритий аукціон 
public authorities — органи державної 

влади
public benefit — суспільне благо
public choice — суспільний вибір
public company — публічна компанія
public corporation — державна корпорація
public debt — державний борг
public environment — ситуація в суспіль-

стві
public executive — державна установа
public expenditure — державні видатки
public finance — державні фінанси
public funds — державні кошти, державні 

цінні папери
public good — суспільне благо
public housing — громадське житло
public indifference — байдужість громад-

ськості
public interest — суспільний інтерес
public interest group — група суспільних 

інтересів
public international law — публічне між-

народне право

public intervention — державне втручання
public intervention at the Community 

level — державне втручання на рівні спільно-
ти

public issue — публічний випуск
public law — публічне право 
public manager — державний управлі-

нець
public morality — суспільна мораль
public nuisance — порушення громад-

ського спокою 
public officer — державний посадовець; 

посадова особа
public official — державний службовець
public opinion — громадська думка
public opinion polling — опитування гро-

мадської думки
public opinion surveys — опитування гро-

мадської думки
public order — громадський порядок 
public order operations — заходи охорони 

громадського порядку
public participation — участь громад-

ськості
public personnel management functions — 

функції управління кадрами державних 
установ

public policy — державна політика
public policy analysis — аналіз державної 

політики
public policy evaluation — оцінювання 

державної політики
public saving — державні заощадження
public sector — державний/суспільний 

сектор
public sector borrowing requirement, 

PSBR — потреба державного сектору в по-
зикових коштах

public sector efficiency — ефективність 
державного сектору

public security — суспільна безпека
public servant — державний службовець
public service — 1) державні послуги; по-

слуги населенню; 2) державна служба
Public service charter — Хартія суспіль-

них послуг
public significance — суспільне значення 
public undertaking — державне підпри-

ємство
public utility — комунальне підприємство; 

підприємство суспільного користування
public utility regulation — регулювання 

діяльності підприємств суспільного корис-
тування

public utilities — комунальне господар-
ство

publication — опублікування, видання 
publication bias — упереджені публікації

proviso publication
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publicity adviser — консультант з рекла-
ми

publish — публікувати, видавати, пускати 
в обіг, робити загальнодоступним

publishing office — видавництво
pull — 1) напруження, напруга; 2) про-

текція, вплив; 3) перевага
punishment — покарання 
punitive — каральний 
punch І — штемпель, компостер
punch ІІ — пробивати отвори, компосту-

вати, штампувати
punctuation — пунктуація
punctuate — ставити розділові знаки
purchase — 1) купування, купівля, закупи; 

2) куплена річ; 3) купувати, закуповувати
purchase on account — купівля в кредит 
purchase tax — податок на покупки
purchaser — покупець
purchasing agent — агент із закупок
purchasing power of money — купівельна 

спроможність грошей
purchasing power parity, PPP — паритет 

купівельної спроможності
pure losses — чисті втрати
pure monopoly — чиста монополія

pure profit — чистий прибуток (еконо-
мічний прибуток)

pure public good — чисте суспільне благо
purport — сенс, зміст, текст документа
purports — претендувати, мати на увазі, 

означатиме
purpose — мета; призначення 
purposive sample — цільова вибірка
purse — 1) гроші; багатство; 2) грошовий 

фонд; зібрані засоби
pursue — продовжувати, слідувати невід-

ступно; упиратися
push І — 1) стимул; поштовх; тиск, на-

тиск 2) підтримка; протекція 
push ІІ — штовхати; направляти, скеро-

вувати; підтримувати, надавати підтримку
pushbutton — кнопковий
pushing (pushy) — підприємливий; енер-

гійний; настирливий, наполегливий 
pursuit — переслідування
purveyor — заготівельник 
put — 1) пропонувати; постачати; 2) оці-

нювати; призначати ціну; 3) оподатковувати
pyramiding — 1) багаторівнева система 

участі; 2) використання спекулятивних при-
бутків 

publicity pyramiding
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quadruple — збільшення вчетверо 
quadruplicate — одна з чотирьох копій
qualification — 1) кваліфікація, придат-

ність; 2) якість, властивість
qualified majority — кваліфікована біль-

шість
qualified — 1) кваліфікований, придат-

ний; 2) умовний, обмежений 
qualified majority voting, Qmv — голосу-

вання кваліфікованою більшістю
qualify — 1) підготовляти, готувати до ді-

яльності, навчати; 2) оцінювати, кваліфіку-
вати 

qualitative — якісний 
qualitative (or soft) data — якісні (або 

м’які) дані
qualitative analysis — якісний аналіз
qualitative benefit-cost analysis — якіс-

ний аналіз вигід і витрат
qualitative material — якісний матеріал
qualitative choice models — моделі вибо-

ру за якістю
qualitative research — якісне досліджен-

ня; дослідження якісними методами
quality — 1) якість, ґатунок, сорт; 2) ви-

сока якість, цінність
quality allowance — декорт
quality assurance — забезпечення якості
quantity demanded — величина попиту
quality of life — якість життя
quality of life management theory — 

управлінська теорія якості життя
quality of working life — якість робочого 

життя 
quantity rebate — знижка ціни за кількість
quantity supplied — запропонована кіль-

кість
quantification — визначення кількості; 

квантифікація 
quantify — визначати кількість
quantitative — кількісний 
quantitative (or hard) data — якісні (або 

жорсткі) дані

quantitative analysis — кількісний аналіз
quantitative research — кількісне обсте-

ження/дослідження
quantitative restrictions — кількісні об-

меження
quantitative restrictions on market 

access — кількісні обмеження доступу до 
ринку

quantity — кількість; розмір; величина
quantity-built — серійно виготовлений
quantity demanded — обсяг попиту
quantum — 1) кількість; сума; 2) обсяг
quarter — 1) чверть, четверта частина;  

2) квартал
quarterly — тримісячний, квартальний
quash — анулювати, скасувати; відхилити 
quasi-experiment — квазіексперимент
quaternary sector of the economy — чет-

вертинний сектор економіки
query — питати, довідуватися, ставити 

знак питання
query response — реакція на запитання
quest — попит (на товари) 
question — запитувати; досліджувати 
questionable — недостовірний, сумнівний
questionnaire — анкета, опитувальний 

лист
questions pertinent to the matter in 

hand — питання, які стосуються даної справи
queue І — 1) черга; 2) система масового 

обслуговування
queue ІІ — створювати чергу; стояти в 

черзі
queuee — вимога, що чекає в черзі 
queueing — 1) робота системи масового 

обслуговування; 2) очікування обслугову-
вання

quick — 1) швидкий; 2) ліквідний, легко 
реалізовний 

quick ratio — коефіцієнт ліквідності
quiet — низький
quintile ratio — квінтильний коефіцієнт
quire — друкований аркуш

Q

quadruple quire
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quit І — 1) звільнення (з роботи); 2) служ-
бовці, які звільняються за власним бажанням 

quit ІІ — 1) виплачувати (борг); 2) звільня-
ти (від обов’язків); 3) звільнятися (з роботи)

quota — квота 
quota by country — взаємність

quotation — 1) котування, курс; розцінка; 
ціна; 2) пропозиція, оферта

quittance — 1) звільнення (від обов’я з-
ків); 2) оплата, відшкодування, покриття

quote І — ціна
quote ІІ — призначати ціну, котувати

quit quote
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race раса colour of skin — колір шкіри 
rack — 1) стенд, стелаж; 2) розорення
radicalism, in job design — радикалізм у 

моделюванні посадових обов’язків
raid — тиск, спроба знизити курс
railage — 1) перевезення залізницею;  

2) оплата перевезення залізницею 
railroad — 1) залізниця; 2) залізнична ме-

режа
rails — акції залізничних компаній
railway — 1) залізниця; 2) залізнична ме-

режа
railway accident — катастрофа на заліз-

ниці 
railway advertising — реклама на залізниці
rain forest — дощовий ліс
rainproof — непроникний для дощу, не-

промокальний
rainy day funds — фонди на дощовий 

день 
raise — 1) підвищувати, збільшувати;  

2) підвищувати заробітну плату; 3) позичати 
(гроші)

raise capital — добувати капітал
raise claim — пред’являти претензію
raise money — позичати гроші
rally — 1) зростання активності, пожвав-

лення; 2) зростання курсів 
ramp — 1) вимагання; 2) непомірна ціна; 

3) пограбування 
Ramsey rule — правило Рамсея
random — довільний, випадковий, нере-

гулярний
random access — довільна вибірка, пря-

мий доступ, довільний доступ
random data — довільні дані
random error — випадкова помилка
random order — довільний порядок
random sampling — рандомізоване/ви-

падкове формування вибірки
randomize — рандомізувати
range — 1) ряд; лінія; група; 2) сфера по-

ширення; сфера; зона

range of application — ділянка застосу-
вання

range of production — асортимент про-
дукції

rank — 1) категорія, розряд; ранг, клас;  
2) звання, чин; посада

ranked — 1) впорядкований; 2) першо-
класний

ranking — 1) порядковий номер; 2) впо-
рядкування; розташування за ранжиром

ranking distributions — ранжування роз-
поділу

rape — 1) бандитизм насилля; 2) зґвалту-
вання 

Raphael cultural programme — програма 
сприяння культурі “Рафаель”

rapid feedback-evaluation — швидкий 
зворотний зв’язок-оцінка

rapidly — швидко, стрімко 
rapporteur (in the European Court of 

Justice) — доповідач (у Європейському 
Суді)

rapporteur (in a Committee) — доповідач 
(у Комітеті)

rapporteur-general — головний доповідач
rareness — рідкість
rarity — рідкість, антикварна річ, раритет
rate — 1) розмір; норма; 2) ставка; такса; 

3) курс; ціна; оцінка
rate capping — встановлення межі подат-

кової ставки
rate of exchange — валютний курс
rate of interest — процентна ставка
rate of issue — курс випуску (цінних па-

перів)
rate of return — норма віддачі/прибутко-

вості
rate support grant — грант на вирівню-

вання податкових надходжень
rated — 1) номінальний; розрахунковий; 

проектний; 2) придатний 
rates — податок на нерухоме майно
ratify — затверджувати, ратифікувати

R

race ratify
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rating — 1) оцінка, оцінювання; 2) таксу-
вання, маркування; 3) нормування

rating agency — рейтингова агенція
ratio — співвідношення
ratio measure — пропорційне мірило
ratio of the government deficit to gross 

domestic product — співвідношення держав-
ного дефіциту до ВВП

ration — 1) раціон, пайок; 2) продовольство
rational actor theories — теорія раціо-

нального учасника
rational approach — раціональний підхід
rational choice theory — теорія раціо-

нального вибору
rational ignorance — раціональне ігнору-

вання
rationales for public policy — підстави 

для державної політики
rationality — раціональність
rationalization — (організаційна) раціо-

налізація, удосконалення 
rationing — раціонування
rationing devices — механізм розподілу 

ресурсів
raw materials base — сировинна база
Rawlsian/maximin social welfare 

function — ролзіанська/максимальна функ-
ція добробуту

Rawlsian justice — справедливість за 
Ролзом

Rawlsian view — ролзіанський/ролзів-
ський підхід

reaction curve — крива реагування
readable — чіткий, легкий для читання
reading — варіант тексту, різночитання, 

тлумачення 
reading glass — збільшувальне скло
readmission — реадмісія
real — 1) реальний, дійсний, справжній; 

2) нерухомий (про власність)
real assets — нерухомість
real balances effect — ефект реальних 

грошових залишків
real degree of objectivity — дійсна сту-

пінь об’єктивності 
real dollars, real prices — реальні долари, 

реальні ціни
real estate — нерухоме майно 
real estate agency — агенція з нерухомості
real exchange rate, RER — реальний об-

мінний курс 
real GDP — реальний ВВП
real interest rate — реальна процентна 

ставка
real variables — реальні зміни
real wage — реальна заробітна плата
realizability — реалізовність, здійснюва-

ність

realizable — реалізовний, здійснюваний
realization — 1) реалізація, виконання, 

здійснення; 2) перетворення у гроші
realize a profit — отримувати прибуток
reallocation — перерозподіл 
realty — нерухомість, нерухоме майно 
ream — купка паперу
reams — велика кількість паперу, доку-

ментів
reasonable — 1) розумний; справедли-

вий; 2) обґрунтований
reasonable suspicious — обґрунтовані 

підозри
reasoned opinion (of the Commission) — 

обґрунтований висновок (Комісії)
rebate — 1) (цінова) знижка, поступка;  

2) повернення переплати
rebellion — заколот
rebuff — відмова
rebut — подавати контрдокази, заперечу-

вати, спростовувати факти в судовому про-
цесі

recall — 1) відкликання (посадової осо-
би); 2) скасування

recapitulation — 1) рекапітуляція; 2) під-
сумовування; підведення підсумку 

recapture — конфіскація
receipt — 1) отримання; 2) розписка; кви-

танція
receipts — грошові надходження, вируч-

ка, прибутки
receivable — 1) придатний для прийман-

ня; 2) дебіторська заборгованість
receive — отримувати, приймати
received on account — отримання на ра-

хунок належної суми
receiver — 1) отримувач; 2) вантажо-

отримувач 
receiving asylum seekers — прийняття 

шукачів притулку
receiving order — виконавчий лист
recession — п пониження, зменшення, 

спад
recipient — отримувач 
reciprocal control account — рахунок го-

ловної книги
reciprocity — взаємність; взаємна виго-

да
reclamation — рекламація
recognition — визнання
recognition arrangement — угода по ви-

знанню
recognition lag — лаг виявлення
recognition of belligerency — визнання 

стану війни
recommendations — рекомендації
reconcile — 1) узгоджувати; звіряти (ра-

хунки); 2) залагоджувати

rating reconcile
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recontracting — перегляд умов контрак-
ту/угоди

record — записувати; реєструвати 
record keeping — служба документації, 

діловодство
record series — серія документів
records — п документи, архів, записи, об-

лік, досьє
records schedule — перелік документів
records life cycle — період обертання до-

кумента
recording — запис; реєстрація 
recover — відновлювати
recoup — компенсувати, повертати, від-

шкодовувати
recourse — 1) звернення; 2) регрес
recover — 1) відновлювати(ся); 2) по-

жвавлюватися; 3) збирати борги
recoverable — 1) багаторазового вико-

ристання; 2) відновлюваний
recovery — 1) відновлення; 2) пожвав-

лення, піднесення
recruit — приймати на роботу 
recruitment — набір кадрів
recruitment agency — 1) агенція з найму; 

2) організація-посередник, посередництво
rectify — виправляти
recur — повторюватися, відбуватися 

знову
recurrent — періодичний, повторюваний
recycle — 1) переробляти (відходи);  

2) рециклювати
red — пасив, дебет, дефіцит
redeem — 1) викуповувати; погашати; по-

вертати; 2) звільняти; вилучати з обігу
redeemable — викуповуваний; сплачува-

ний, погашуваний 
redemption — 1) викуп; погашення; по-

вернення, сплата боргів; 2) звільнення; вилу-
чення з обігу

redhibition — однобічне скасування акта 
купівлі-продажу

rediscount — переоблік (векселів) 
redistribution — перерозподіл
redress І — виправлення; задоволення; 

відшкодування 
redress ІІ — виправляти 
red-tape — бюрократизм, бюрократичні 

формальності 
red-tapist — бюрократ 
reduce — 1) скорочувати; зменшувати;  

2) зводити, перетворювати 
reduction — 1) скорочення; зменшення, 

зниження; 2) перетворення, редукція
redundancy — надмірність
redundant — 1) надмірний; 2) зайвий; 

звільнений (з роботи) 
reeducation — перевиховання 

refer — 1) робити посилання, вказувати; 
2) відсилати, скеровувати, направляти

reference — 1) посилання, вказівка; згад-
ка; 2) довідка

reference book — довідник
reference to standards in regulation — по-

силання на стандарти в регламенті
reference number — архівний шифр
reference publication — довідник, довід-

кове видання
referential — контрольний
refile — підстановка, підкладання доку-

ментів (на колишнє місце)
refinancing — рефінансування
refiner — 1) нафтопереробна компанія 

(завод); 2) нафтопереробник, інженер-
нафто переробник 

reflate — 1) допускати інфляцію, відно-
вити інфляцію; 2) стимулювати економічне 
зростання 

reflation — поновлення інфляції, стиму-
лювання економіки

reform — реформа
refugee — біженець
refund — повертати гроші; відшкодовувати
refund money — сплачувати борг
refundment — сплата 
refusal — 1) відмова; відхилення; 2) пра-

во першого вибору
refuse — відходи (виробництва)
regardless — незважаючи на, не зважаю-

чи на
regeneration — 1) відродження, повне 

оновлення; 2) відновлення, регенерація
regional agreement — регіональний дого-

вір/згода 
regional/district budget — регіональний 

бюджет
regional development strategy — страте-

гія регіонального розвитку 
regional economy — регіональна економі-

ка
regional office — регіональна установа
regional planning guide — довідник з ре-

гіонального планування
regional policy — регіональна політика
regional standart — регіональний стан-

дарт
regional standards organization — регіо-

нальна організація зі стандартизації
regional standardization — регіональна 

стандартизація
regional trade agreements — регіональні 

торгові угоди
regionally harmonized standards — гар-

монізовані на регіональному рівні стандарти
registrar — секретар
register — офіційний список 

recontracting register
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registered letter — рекомендований лист
registration — реєстрація, облік
registration of records group — реєстра-

ція фонду в архіві
registry — секретаріат
regular — регулярний, систематичний
regular mode of trial — звичайний спосіб/

порядок судового розгляду 
regulation — регулювання, регламент
regulations — інструкція, статут
regulatory — регулювання, нормативи
regulatory agency — регуляційний орган
regulatory approximation — зближення 

підзаконних актів
regulatory environment — нормативна база
regress — регрес, економічний занепад
regression analysis — регіональний аналіз
regression line — лінія регресії
regression to the mean — регресія до се-

реднього значення
regressive tax — регресивний податок
regular checking account — звичайний 

поточний рахунок
regulated monopoly — регульована моно-

полія
regulating the monopoly price — регулю-

вання монопольної ціни
regulation — 1) регулювання; 2) норма-

тивний акт
regulations on business behavior — нор-

мативні акти, які регулюють поведінку в біз-
несі

regulatory agency — регуляторний орган; 
регуляторна установа

regulatory auditing — регулятивний аудит
regulatory impact analysis — аналіз впли-

ву регулювання; аналіз регуляторного впливу
rehabilitates — відновлювати, ремонтува-

ти, реконструювати 
rehabilitation — відновлення, реставрація
reimburse — повертати, компенсувати, 

відшкодовувати, сплачувати 
reimbursement — повернення, компенса-

ція, відшкодування
reinforced qualified majority — посилена 

кваліфікована більшість
reinstatement — поновлення на роботі 

(після незаконного звільнення)
reinsurance — перестрахування 
reinsure — перестраховувати 
reinterview — повторне обстеження 
reject — 1) брак, забракований виріб;  

2) непридатний робітник 
rejection — 1) бракування; 2) відхилення; 

відмова
relate — мати відношення (to, with) 
relations — зв’язок; відношення; залеж-

ність 

relations with the wider world — стосун-
ки з рештою світу

relationship — 1) (взаємо)зв’язки, взає-
мини; зв’язок; 2) оточення, середовище

relative — 1) родич, родичка; 2) віднос-
ний; 3) порівняльний 

release — 1) звільнення; випуск; відпус-
кання; 2) публікація

relevance — відповідність/релевантність
relevance of the action — відповідність 

проекту 
relevant — відноситься до справи, дореч-

ний
relevant evidence — доказ, що має зна-

чення для справи
relevant impacts (identifying) — пов’я-

зані впливи (ідентифікація)
relevant market — відповідний ринок
reliability — надійність
reliance — 1) довіра (до даних); 2) ступінь 

використання 
relic — слід, залишок
relief — підмінний працівник
relief actions — термінова гуманітарна 

допомога
relieve — 1) допомагати; 2) полегшувати, 

послабляти; 3) звільняти (від чогось) 
reload — дешево купити й дорого продати
rely — сподіватися, покладатися, розра-

ховувати; бути впевненим
remark — примітка, позначка, посилання
remedy — відшкодування збитків, засіб 

судового захисту, засіб захисту прав
reminder — нагадування; повторний 

лист; телеграма
remission — 1) звільнення; 2) пільга, 

знижка
remit — 1) ремітувати, пересилати, пере-

казувати; 2) передавати
remit money — переказувати гроші
remitting bank — банк, що переказує ко-

шти
remittance — 1) ремітування, переказ, пе-

ресилання; 2) грошовий переказ, ремеса
remittee — отримувач грошового перека-

зу, ремітент
remitter — відправник грошового переказу
remnant — залишок
remote — відособлений 
remotely operated — з дистанційним 

управлінням
removal — вигнання
remove — 1) виносити; вивозити; 2) пере-

їжджати; 3) усувати; виводити 
remuneration — винагорода; оплата; ком-

пенсація
remunerative — вигідний; добре оплачу-

ваний

registered remunerative
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rendezvous — пoбачення 
rendezvous clause — застереження про 

повторний розгляд
rendition — передача зображення, візу-

альне відтворення
renewable energy sources — відновлюва-

ні джерела енергії
renewable term — поновлений термін 
renewal and revival — відновлення та від-

родження 
renovate — 1) відновлювати; 2) рекон-

струювати; модернізувати 
renovation — 1) відновлення; 2) рекон-

струкція; модернізація; 
rent — рента
rentseeking — пошук ренти; прагнення 

отримати ренту
rent seeking behavior — рентоорієнтова-

на поведінка
rental — 1) сума орендної плати; 2) спи-

сок орендарів
renter — орендар; наймач
rent-free — звільнений від орендної плати
rentier — 1) рантьє; 2) власник грошово-

го капіталу
renting — короткотермінова оренда 
reorder І — (повторне) замовлення 
reorder ІІ — 1) зробити (повторне) за-

мовлення; 2) реорганізувати 
reorganization — 1) реорганізація; пере-

будова; 2) оздоровлення, санація 
rep (sales representative) — представник 

відділу збуту
repatriation — репатріація
repawn — перезаставити 
repay — повертати (гроші), віддавати 

борг; сплачувати 
repayment — сплата, оплата; погашення; 

компенсація 
repeal — офіційно зупинити дію закону
repeat І — 1) повторення; повторний ре-

зультат; 2) повторні замовлення 
repeat ІІ — повторювати 
repertory — сховище, довідник, реперторій
rephasing — перегляд; зміна сум
replace — 1) замінювати; 2) повертати;  

3) поновлювати 
replacement — заміна, вибуття; заміна 

(обладнання)
replacement-cost accounting — бухгал-

терський рахунок у поточних цінах
replenish — поповнювати (запаси) 
replication — відповідь, заперечення, ко-

піювання, копія, репродукція
reply-coupon — бланк відповіді
report — доповідь
reporter — підзвітна особа 
report from the Council — доповідь Ради

reportability — можливість повідомлення 
даних

reporting — звітність 
report on expenditure verification — звіт 

з перевірки витрат (звіт аудиту) 
report submitted by the Commission — 

доповідь Комісії
report writing — написання звіту
repository — пакгауз, складське примі-

щення
reprimand — догана 
representation — 1) представництво;  

2) образ; зображення; 3) репрезентатив-
ність 

representative — 1) представник; 2) пред-
ставницький; 3) характерний

representative bureaucracy — представ-
ницька бюрократія

representative democracy — представ-
ницька демократія

representative government — представ-
ницька влада 

repressed inflation — прихована інфляція
repricing — перерахунок в інших цінах
reprint — перевидання нормативного до-

кумента
reproduce — відтворювати 
reproduction — 1) відтворення; 2) відтво-

рення населення; 3) народжуваність
reproductivity — 1) відтворювальна влас-

тивість; 2) відтворення населення
repudiate — анулювати; відмовлятися 

(від сплати боргу) 
repudiation — 1) анулювання, відмова;  

2) бракування 
repudiation of contract — відмова від уго-

ди
request — 1) запит, вимога, заявка; 2) по-

пит; 3) клопотання
request and offer procedure — процедура 

запитів і пропозицій
require — 1) вимагати, наказувати; 2) ви-

магати, мати потребу в чомусь 
required materials — необхідні матеріали
requirement — 1) вимога; умова; 2) по-

треба
requirement description — опис вимог 
requisite — потрібний, необхідний 
requisition — 1) заявка, вимога; 2) потре-

ба, попит; 3) вимога платежу
rescheduling — реешелонування
research — дослідження, вивчення; 

науко во-дослідна робота
research and production amalgamation — 

науково-виробниче об’єднання 
Research Directorate-General — Гене-

ральний директорат з науково-дослід ни-
цької діяльності

rendezvous Research
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research facilities in Europe — 
матеріально-технічна база науково-дослід-
ни цької діяльності в Європі

research infrastructures — інфраструкту-
ри науково-дослідницької діяльності

research policy — політика щодо науко-
во-дослідницької діяльності

research utilization — використання до-
слідження

research-sharing dilemma — дилема роз-
ділення результатів дослідження

reservation — 1) збереження, резервуван-
ня; 2) застереження, умова

reservation price — резервна ціна, від-
правна ціна

reserve — резерв, запас, застереження, 
умова, виняток, вилучення, замовчування

reserve account — резервний рахунок
reserved — 1) запасний, резервний;  

2) стриманий, неактивний 
resettlement — переселення 
reside — проживати, жити 
residence card — посвідка на проживання
residence permit — дозвіл на проживання
resident — 1) постійний мешканець;  

2) резидент; дипломатичний представник 
residual — а залишковий
residual costs — залишкова вартість
residual of the observation — залишкове 

спостереження
residual value — залишкова цінність
resign — звільнятися з роботи
resilient — мобільний, рухомий
resist — опиратися; чинити опір; пере-

шкоджати
resistance — опір; протидія
resolution — рішення, резолюція
resource — ресурс
resource-dependence theory — теорія ре-

сурсної залежності
resource allocation — розміщення ресурсів
resource base — матеріальна база
resource curse — “ресурсне прокляття”
resources — кошти
respect for — повага до 
respect for human dignity — шанування 

людської гідності
respect for human rights — шанування 

прав людини
respect for reason — шанування розуму
respect for the law — шанування права
respondent — відповідач
response — 1) відповідь, отримання да-

них; 2) реакція, відповідна зміна економіч-
ного показника 

responsibility — відповідальність
responsible — відповідальний; компе-

тентний; платоспроможний 

responsible assignment — 1) призначення 
на відповідальну посаду; 2) юр. передавання 
майна/прав, цесія

responsiveness — реагування
responsiveness (as criterion for choosing 

policy instruments) — відповідність прагнен-
ням суспільства (як критерій вибору інстру-
ментів політики)

rest — 1) залишок, сальдо; 2) резервний 
фонд

restitute — відшкодовувати, компенсува-
ти (втрати); повертати 

restitution — 1) відшкодовування; 2) рес-
титуція

restock — поповнювати запаси
restoration — відновлення, реконструк-

ція, реставрація
restoration of law and order — відновлен-

ня правопорядку
restoration of public security — віднов-

лення громадської безпеки
restore — відновлювати, реставрувати, 

реконструювати 
restrain — 1) стримувати, втримувати; 

утримувати в межах; 2) забороняти
restrict — обмежувати 
restricted — 1) пов’язаний; обмежений;  

2) для службового користування
restricted call for proposals — обмежений 

конкурс заявок 
restriction — 1) обмеження, рестрикція; 

2) обмежувальні заходи
restriction on tradе — обмеження в тор-

гівлі
restrictive business practices, (RBPs) — 

обмежувальна ділова практика
restrictive endorsement — обмежений ін-

досамент
restrictive marketing arrangements — об-

межувальні торговельні угоди
restudy — контрольне вивчення 
result — ефект; результат
result-based accountability — підзвіт-

ність щодо результатів програми
results-based management (rbm) — 

управління, орієнтоване на результат 
result crime — злочин з матеріальним 

складом
resume — резюме, зведення, конспект, ко-

ротка автобіографія 
resumption — відновлення 
resurvey — повторне обстеження 
retail — роздрібна торгівля 
retail account — невеликий рахунок  

(у банку)
retail advertising — реклама роздрібної 

торгівлі
retail price index — індекс роздрібних цін 

research retail
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retailer — 1) роздрібний торговець; 2) під-
приємство роздрібної торгівлі

retailing — роздрібна торгівля
retailment — роздрібна торгівля 
retain — зберігати, підтримувати 
retained profit — збережений прибуток; 

прибуток, що залишився
retainer — завдаток
retaliation — репресалії, дозволена пра-

вилами СОТ відповідна міра
retaliatory tariff — каральний тариф
retardation — сповільнення
retention — зберігання
retention policy — система оперативного 

зберігання документів 
retire — 1) вилучати з обігу; викупову-

вати; 2) виводити, виключати з числа дію-
чих

retired — 1) сплачений, погашений;  
2) який вийшов на пенсію

retiree — той, який залишив роботу (за 
віком); пенсіонер; відставник 

retirement — 1) вилучення з обігу; викуп; 
2) вибуття; демонтаж 

retirement benefit — пенсія, допомога 
старим

retiring the public debt — викуп держав-
ного боргу

retraining — перепідготовка (кадрів)
retrench — економити; зрізати; скорочу-

вати (витрати) 
retrenchment — економія, скорочення 

(витрат)
retrieval — пошук, вибірка
retrieval system — система пошуку
retrieve — відновлювати, повертати; шу-

кати, виводити
retrospective — ретроспективний, що 

відноситься до минулого; має зворотну силу
return — 1) повернення, відшкодування, 

компенсація; 2) повернений товар
return address — 1) зворотна адреса;  

2) звернення, виступ, промова
return to scale — віддача від масштабу
returner — особа, яка приступає до робо-

ти після тривалої відсутності
reusability — можливість повторного ви-

користання (ресурсів)
reuse — повторне використання
revaluation — ревальвація
revaluation of assets — переоцінка вар-

тості активів
revamp — переробляти; частково переоб-

ладнати
revenue — надходження (до бюджету)
revenue account — рахунок прибутків
revenue of the action — дохід від проекту 
revenue tariff — фіскальне мито (збір)

reverse dumping — зворотний/оберне-
ний демпінг

reverse imports — зворотний імпорт
revert to — v повертатися до... (докумен-

та, питання)
review — 1) розгляд; огляд; аналіз; пере-

гляд; 2) перевірка
review the legality of acts — наглядати за 

правозгідністю актів
revise — перевірка; перегляд; виправ-

лення
revision — ревізія, перевірка норматив-

ного документа
revision of the Treaties — перегляд дого-

ворів
revival — пожвавлення
revocable — який можна відкликати 

(анулювати, скасувати) 
revocation — 1) скасування, анулювання; 

ревокація; 2) позбавлення громадянства
revoke an offer — відкликати пропозицію
revolving fund — поновлений фонд
reward — заохочення, винагорода
rewarding — заохочувальний
reword — міняти формулювання, вислов-

лювати іншими словами
rewholesaler — гуртовий перекупник; 

гуртова посередницька фірма
rhetoric — риторика
rider — додатковий пункт, додаткова 

стаття (до документа); додаток
right of access to placement services — 

право доступу до служб працевлаштування
right of collective bargaining and action — 

право на колективні переговори та колек-
тивні дії

right of defence — право на захист
right of initiative — право ініціативи
right of inspection — право на контроль
right of scrutiny — право контролю
right to an effective remedy and to a fair 

trial — право на ефективні засоби судового 
захисту та справедливий судовий розгляд

right to asylum — право на притулок
right to effective protection by the courts 

and fair procedure — право на ефективний 
судовий захист та справедливий процес

right to found a family — право створюва-
ти сім’ю

right to good administration — право на 
добре управління

right to move and reside freely (within 
the territory of the Member States) — право 
вільно пересуватися та перебувати (на тери-
торії держав-членів)

right to petition the European 
Parliament — право петиції до Європей-
ського парламенту

retailer right
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right to property — право власності
right to vote and to stand as candidates — 

право голосувати та висувати свою кандида-
туру

rights and duties — права та обов’язки
rights of appeal — право на оскарження
rights of the elderly — права старших лю-

дей
rigidity — жорсткість, негнучкість, не-

еластичність
rigorous — 1) чіткий; точний; 2) суворий 
rise (decline) in worldwide interest 

rates — зростання (падіння) світових про-
центних ставок

risk — ризик
risk analysis — аналіз ризику
risk-based operational audit — операцій-

ний аудит, що базується на вивченні ризи-
ків

riskiness — ступінь ризику, ризикованість
risk variable — змінна ризику 
risky — ризикований 
rival — конкурент, суперник
rivaliy — конкурентність
rivalry — конкуренція, суперництво 
road — дорога
roadblock — 1) проблема; 2) труднощі, 

складність 
robber-economy — грабіжницька еконо-

міка
robotize — автоматизувати
roll — 1) список, відомість; 2) рулон
rollback — зниження (ринкових цін)
rollover — пролонгування кредиту 
room — 1) кімната; 2) приміщення; 3) міс-

це, простір
roll call vote — поіменне голосування 
Roman Law — Римське право 
root — корінь 
rotary — обертальний
rounded-off — заокруглений (про дані)

roundup — узагальнювальний
rough assignment — важке завдання
route — маршрут; лінія; напрямок
route sheet — пересильний лист, марш-

рутний формуляр
routine — 1) певний режим; розпорядок; 

установлена практика; 2) повсякденний
routine business letter — стандартний ді-

ловий лист
routing — 1) траса, курс; маршрут;  

2) маршрутно-технологічна карта
royalty — 1) авторський гонорар; 2) па-

тентний платіж, роялті
rubricate — розбивати на абзаци, поста-

чати підзаголовком, виділяти червоним ко-
льором

rubricator — рубрикатор
rule — 1) правило; постанова; припис;  

2) влада
rule of law — верховенство права, право-

ва держава
rule of reason — 1) принцип причини;  

2) право розумного підходу
ruling — 1) панівний, переважний, пере-

важаючий; 2) поточний
ruling (of the European Сourt of 

Justice) — рішення (Європейського Суду)
rules — правила
rules of origin (ROOs) — правила похо-

дження
run — 1) пробіг; рейс; 2) попит
run (up) an account — збільшити зали-

шок на рахунку, записати на рахунок
running — 1) рейс; 2) хід (машини);  

3) робота
run into debt — залізти у борг
runoff — зниження рівня, скорочення об-

сягу; відтік
runup — ріст, підняття, підвищення
rural development — розвиток села
rush order — термінове замовлення

right rush



181

sabotage — диверсія
sack І — мішок
sack ІІ — 1) звільняти (з роботи); 2) па-

кувати в мішок 
sacker — пакувальник
sacrifice — збиток; недостача; втрата
safe — безпечний, гарантований 
safe and healthy environment — безпечне 

та здорове навколишнє середовище 
safe haven currency — валюта безпечної 

гавані
safeguard І — 1) гарантія, охорона; 2) охо-

ронне свідоцтво; 3) обережність, обачність
safeguard ІІ — гарантувати; охороняти 
safeguarding of internal security — захист 

внутрішньої безпеки
safety — безпечність
safety regulations — норми/правила без-

пеки на виробництві
sag — зниження рівня; спад; зниження 
salability — можливість збуту (товарів)
salary — оклад, заробітна плата
salary account — поточний рахунок
sale — продаж; реалізація
saleable articles — товар, що має попит
sales agent — агент зі збуту
sales analyst — аналітик з продажу
sales tax — податок з продажів
salesclerk — продавець 
salesman — 1) продавець; 2) комівоя-

жер
salesmanship — 1) заняття торгівлею; 

професія продавця; 2) мистецтво продавця
salespeople — продавці (як група) 
salutation — п привітання у листі
salvage — 1) рятування майна; 2) витра-

ти на рятування майна
salvage value — ліквідаційна вартість/цін-

ність
salvor — рятівник
sample — вибірка
sample advertisement — реклама за допо-

могою зразків

sample means — середня величина/зна-
чення вибірки

sample variance — дисперсія вибірки
sampling — 1) вибіркове дослідження/ 

аналіз; 2) формування вибірки
sampling error — похибка у формуванні 

вибірки
sanction — дозвіл; санкція 
sanitary and phytosanitary regulations — 

санітарні та фітосанітарні пра вила
satiety — насичення 
satisfaction — задоволення
satisfactory — задовільний; достатній
satisfy — задовольняти (умови); відпові-

дати (вимогам) 
satisfying — пошук задовільного рішення
saturation — насичення 
savanna — савана
save — 1) економити; зберігати; 2) збира-

ти, складати, відкладати
saving — заощадження
saving account — ощадний вклад
savings and loan association — спілка 

взаємного іпотечного кредиту
saving deposit — ощадний внесок
saving supply — пропозиція заощаджень
scalar principle — скалярний принцип
scale — 1) мірило, масштаб, розмір;  

2) шкала
scaling — метод торгівлі цінними папера-

ми або товарами 
scalp — спекулювати з невеликим при-

бутком 
scalper — дрібний спекулянт
scan — сканувати
scanner — сканер
scanning — сканування, розгортка
scant — обмежений, бідний 
scantling — зразок, трафарет
scarce — недостатній, бідний; дефіцит-

ний; рідкісний 
scarce resources — рідкісні ресурси; об-

межені (економічно) ресурси

S
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scarcity — рідкісність
scarcity rents — економічна/ресурсна 

рента
scenario — сценарій
scenario writing — написання сценарію
schedule — 1) розклад, графік; 2) кален-

дарний план
schedule of concessions and commitments — 

список/перелік поступок і зобов’язань
scheduled — запланований, передбаче-

ний графіком
scheduling — 1) складання розкладу; роз-

роблення графіка; 2) календарне планування
scheme — 1) план; програма; проект;  

2) схема; діаграма
scheme for the direct financial support of 

students — система прямої фінансової під-
тримки студентів

Schengen acquis — Шенгенський доро-
бок

Schengen Information System — Шенген-
ська інформаційна система

school — школа, (науковий) напрям
schooling — освіта; навчання в школі 
science — наука
scientific achievement — наукове досяг-

нення 
scientific management — науковий ме-

неджмент
scientific tariff — науковий тариф 
scip — сертифікат на участь у підписці
sconcing — штрафування (за порушення 

правил поведінки) 
scoop — великий дохід
scope — 1) межі; рамки; 2) масштаб
scope of authority — діапазон повнова-

жень, сфера влади
scope of work — обсяг робіт
score — рахунок; заборгованість; борг
scotch — придушувати, стримувати
screen — екран
screening — відбір, відсів, оптимізація 

складу фонду
screening hypothesis — гіпотеза відбору
screw — заробітна плата 
script — почерк, рукописний шрифт, ори-

гінал, сценарій
scrutiny — детальний розгляд, перевірка, 

дослідження
sea control — контроль за морським про-

стором
seal І — матриця печатки, друк, клеймо
seal ІІ — ставити печатку, опечатувати, 

пломбувати
sealing-wax — сургуч
search — обшук
search goods — пошукові товари
season — сезон

seasonal — сезонний 
seasonal adjustment — поправка на се-

зонні коливання
seasonal quota — сезонна квота
seasonal tariff — сезонний тариф
second — 1) другосортний товар, друго-

сортна продукція; 2) підтримувати
second best — другий найкращий; досяж-

ний оптимум; квазі-оптимум
second best theory — теорія другого най-

кращого; теорія квазіоптимуму
second degree price discrimination — ці-

нова дискримінація другого ступеня
secondary — вторинний, другорядний, 

побічний
secondary document — вторинний доку-

мент
secondary economic activity — вторинна 

економічна діяльність
secondary index — вторинний індекс, мо-

лодший індекс
secondary industry — вторинна промис-

ловість
secondary markets — вторинні ринки
secondary pointer — вторинний покаж-

чик, додатковий покажчик
secondary subject — підтема
Secretary-General of the Council — Гене-

ральний секретар Ради
section — 1) відділ, секція, підрозділ;  

2) земельний наділ у 640 акрів
section header — заголовок секції, заго-

ловок розділу
section name — ім’я секції 
section start — початок розділу, парагра-

фа
sector — 1) сектор (економіки); сфера, га-

лузь; 2) частина, ділянка
sectoral commitments — зобов’язання по 

секторам
sectoral trade negotiations — переговори 

по торговим секторам
secular — 1) віковий (цикли в економіці); 

2) постійно діючий 
secure — 1) забезпечувати; гарантувати; 

2) отримувати; надавати
secure and binding international legal 

framework — надійні та обов’язкові міжна-
родні правові рамки

securities — цінні папери
securities account — рахунок цінних па-

перів
securities administration — керування 

цінними паперами
securities analyst — спеціаліст з цінних 

паперів 
securities loan — позика цінних паперів
securities markets — ринки цінних паперів

scarcity securities
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securities transaction — фондові банків-
ські операції

security — безпека
security classification — засекречування 

документів
security exceptions — виключення з мір-

кувань безпеки
security funds — страховий фонд доку-

ментів
security in emergency situations — безпе-

ка в надзвичайних ситуаціях
security leak — витік інформації
security of energy supply(-ies) — безпека 

енергопостачання
security price — курс цінних паперів
segment — 1) частка, частина; 2) сегмент 

(ринковий), частина
segmentation — сегментація (ринку)
segmented market — сегментований ринок
segregate — виділяти; відділяти; від-

особлювати
segregated account — окремий рахунок
segregation — 1) виділення; відділення; 

відособлення; 2) сегрегація 
seizure — затримання, арешт майна, кон-

фіскація
select — відбирати; підбирати; вибирати
selected body of men — обрана група лю-

дей 
selection — відбір; підбір; вибір 
selection bias — спотворення при відборі
selection criteria — критерії відбору 
selective safeguards — селективні заходи 

захисту ринку
selectively — вибірково, селективно 
selectivity — селективність, вибірковість 
self-contained — замкнутий, замкнений; 

ізольований 
self-control — саморегулювання 
self-cost — собівартість 
self-defence — самооборона
self-designing bureaus — самостійні від-

діли
self-employed — той, який працює не за 

наймом
self-evaluation — самооцінювання
self-government — самоврядування 
self-interest — зацікавленість, власна ви-

года
self-performance — госпрозрахунок
self regulation — саморегулювання 
self regulating professions — саморегуля-

ційні професії
self-regulation as policy instrument — са-

морегулювання як знаряддя/інструмент по-
літики

self-repayment — самоокупність 
self-righting — саморегулювання 

self-selection — вільний вибір покупцем 
товарів 

self-sufficient — самозабезпечений, еко-
номічно самостійний

sell — продаж
seller — 1) продавець; 2) ходовий товар
selling — продаж
selling aids — демонстраційний та ре-

кламний матеріал
selling costs — витрати реалізації
sell-off — розпродаж, розпродування 
semi-official — напівофіційний, без поси-

лання на офіційне джерело 
semiannual — піврічний
senator — сенатор
senior — старший 
senior manager — старший менеджер
seniority — 1) трудовий стаж; 2) ділова 

ієрархія; 3) старшинство 
sense of legal obligation — відчуття пра-

вового обов’язку 
sensitive products — високочутливі това-

ри
sensitive sectors — чутливі сектори еко-

номіки
sensitivity analysis — аналіз чутливості
sensitivity analysis dilemma — дилема 

чутливості аналізу
separate — окремий, відокремлювати, 

розділяти, сортувати
separate index — індивідуальний індекс
separation — роздільне життя подружжя 
sequence — послідовність 
sequence error — порушення впорядко-

ваності
sequent — наступний, що є наслідком, 

послідовний
sequential — є продовженням, наступний
serial — серійний
serial number — порядковий номер, се-

рійний номер 
series І — ряд, серія; група, система
series ІІ — партія (товарів) 
series title inventory — опис документів 

із зазначенням назв серій
serious prejudice — ущемлення інтересів 

(серйозне)
servant — (державний) службовець
serve — служити; обслуговувати 
server — 1) одноканальна система масово-

го обслуговування; 2) канал обслуговування
service — служба, обслуговування, на-

дання послуг, сервіс
serviceability — 1) експлуатаційна придат-

ність; 2) експлуатаційна надійність; 3) зруч-
ність обслуговування

serviceable — придатний для експлуатації
service benefit — вихідна допомога

securities service
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services — послуги
services market — ринок послуг
services offers — пропозиції (на перегово-

рах) щодо послуг
services of capital — послуги капіталу 
services of general economic interest — 

послуги, що забезпечують загальноеконо-
мічні потреби

servitude — примусова залежність
set — 1) комплект; асортимент; партія 

(виробів); 2) ряд
setback — регрес; спад; зниження
setback in business — зниження ділової 

активності
set of circumstances — набір умов, обста-

вин
set objectives — ставити цілі 
set of documents — комплект документів
set out broad guidelines — закладати 

стратегічні настанови
setting — 1) обставини; умови; оточення; 

2) встановлення
settle — вирішувати; укладати угоду; за-

лагоджувати; приходити до згоди
settle debt — сплатити борг
settlement — п сплата, розрахунок
settlement account — розрахунковий ра-

хунок
settler — поселенець 
settlor — засновник трасту
settle a bill — сплатити за рахунком
settle an account — сплатити рахунок
settle the remainder — погасити залишок
setup — 1) структура; організація; систе-

ма; 2) становище, ситуація
set up an account — відкрити рахунок
severance — звільнення з роботи 
sewer — колектор, каналізаційна труба, 

стічна труба 
sewerage — каналізація 
shading — (невелика) поступка в ціні 
shadow economy — тіньова економіка
shadow price — тіньова ціна 
shake-out — 1) витіснення спекулянтів з 

ринку; 2) розорення дрібних інвесторів 
shaky — нетвердий; сезонний 
share — 1) частка, частина; участь; 2) акція
shared — спільний
shared competence — спільна компетен-

ція
shared values — спільні цінності (вартості)
shareholder — акціонер, пайовик
shareholders’ equity — акціонерний капі-

тал
shed — скидати; знижуватися
sheet — листок, аркуш; таблиця
shelf — полиця (pi shelves)
shelf life — термін зберігання

shelf list — постелажний топографічний 
покажчик

shelter — захисток; прикриття; протекція
shelve — ставити на полицю, постачати 

полицями
shelving — стелажне обладнання, розмі-

щення документів на полицях стелажів
shift — 1) переміщення, перестановка;  

2) зміна; робочий день
shifting — 1) переміщення; 2) переванта-

ження
shifting cultivation — змінне землеробство
shift in supply — зміна пропорції
shiftman — 1) начальник зміни; 2) поміч-

ник (робітника) 
ship — 1) відвантажувати, відправляти;  

2) транспортувати
shipload — корабельний вантаж 
shipment — навантаження; відвантажен-

ня; відправлення
shipped — відправлений, відвантажений
shipper — вантажовідправник; експортер
shipping — 1) навантаження; відправлен-

ня; 2) судна, морський флот
shipping advice — 1) повідомлення про 

відвантаження; 2) консультація, порада
shirking — байдикування, ухиляння (від 

роботи)
shock — імпульс, поштовх; порушення
shop — 1) магазин; 2) цех, майстерня
shop assistant — продавець 
shopboard — прилавок (для товару) 
shopfolk — персонал магазину 
shopkeeper — крамар, власник магазину
shopman — 1) продавець; 2) робітник;  

3) власник магазину 
shopmark — фірмова марка 
shopping І — відвідування магазинів з 

метою закупівлі
shopping ІІ — купівельний; закупівельний
shoppy — торговельний; зв’язаний з роз-

дрібною торгівлею
shopster — торговець 
shopworn — той, що втратив товарний 

вигляд
short — дефіцитні товари або матеріали
shortage — нестача (брак); дефіцит; рі-

вень дефіциту; недопостачання
shorten — вкорочувати, скорочувати
shortchange — недодати решту; ошукува-

ти, обманювати 
shortcoming — 1) вада, дефект; недолік; 

2) нестача; дефіцит
shorten — скорочувати, врізати 
shortfall — 1) нестача; дефіцит; 2) неви-

конання плану випуску продукції
shorthanded — недоукомплектований
short-range — короткочасний 

services short-range
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short-run — короткостроковий період
short-run policy — політика у коротко-

строковому періоді
short-run competitive equilibrium — кон-

курентна рівновага у короткостроковому 
періоді; короткострокова конкурентна рів-
новага

short-run cost curves — крива вартості у 
короткостроковому періоді; короткостроко-
ва крива вартості 

short-run equilibrium for monopoly — рів-
новага для монополії у короткостроковому 
періоді; короткострокова рівновага для мо-
нополії

short-run supply curve — крива пропози-
ції у короткостроковому періоді; коротко-
строкова крива пропозиції

shortship — постачати товар
short-term growth prospects — коротко-

строкові перспективи зростання
showcase — вітрина 
showing — показ
showroom — виставковий зал
show-window advertising — вітринна ре-

клама
shred — шматувати, різати
shrink — скорочуватися; звужуватися; 

знижуватися 
shrinkage — скорочення; звуження; зни-

ження
shunting — арбітраж на внутрішньому 

ринку 
shutdown — 1) закриття, зупинка; 2) при-

зупинення
shut-down point — точка закриття
shutdown price — ціна припинення ді-

яльності, ціна закриття
shutdown rule — правило закриття
shuttle — 1) регулярне повітряне сполу-

чення між двома пунктами; 2) маятникове 
перевезення 

sickpay — гроші, одержувані за лікарня-
ним бюлетенем 

side — 1) частина, половина; бік; 2) ра-
йон, сфера

sideline — 1) додаткові товари; 2) друга 
професія

siding — 1) запасна колія, бокова колія;  
2) залізнична вітка

seigniorage — додаткова емісія 
sight — подання 
sign — 1) знак, позначка, позначення;  

2) підпис
signatories of the contract — підписанти 

контракту 
signatory — особа або сторона, яка підпи-

сала документ 
signature — підпис

significance — 1) значення, зміст; 2) важ-
ливість

signpost — покажчик 
“silent losers” — “мовчазні невдахи”
simple majority rule — принцип простої 

більшості
simplicity — спрощеність
simplification of the treaties — спрощен-

ня договорів
simplified costs options (sco) — варіанти 

спрощеного розрахунку витрат 
simplify — спрощувати
simulate — моделювати; імітувати
simulating markets — імітація ринків
simulation — моделювання; імітація 
Singapore Issues — “Сингапурські” пи-

тання
single — 1) окремий, відокремлений;  

2) єдиний, загальний
single-channel — одноканальний (систе-

ма масового обслуговування)
single-column tariff — одноколончатий 

тариф
Single European Act — Єдиний європей-

ський акт
single exchange-rate policy — єдина полі-

тика щодо обмінного курсу
single financing and programming 

instrument for cultural cooperation — єдиний 
інструмент фінансування та планування 
культурної співпраці

single market — єдиний ринок
single monetary policy — єдина монетар-

на політика
single-peaked preference — одновершин-

не уподобання
single undertaking — принцип єдиного 

пакета
singularity — оригінальність, своєрід-

ність
sink — 1) знижуватися, падати; 2) розмі-

щувати, вкладати
sinking — зниження, падіння (цін), вклад 

(капіталу), погашення, сплата, виплата
sit as full bench — засідати у повному 

складі 
site — місцезнаходження, місцеперебу-

вання, місцеположення
sitting — “сидіння”, метод підготовки но-

вачків
situation — 1) ситуація, становище; стан; 

2) місце служби
situation of crisis — кризова ситуація
situational theory — ситуативна теорія
sizable — 1) значних розмірів; 2) потріб-

ної величини 
size — визначати величину; вимірювати
sketch — ескіз, начерк

short-run sketch
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skill — практичний досвід; кваліфікація
skilled — кваліфікований
skilled legal advice — кваліфікованою 

консультацією юриста 
slack І — простій, бездіяльність
slack ІІ — слабшати, зменшувати
slacken — простоювати; послаблювати 
slackness — бездіяльність; застій
slack resources — зайві/вільні ресурси
slash — зрізати, скорочувати, зменшува-

ти
slavery — рабство
sleeper effect — сліпер-ефект
slope — нахил
slide — зниження, зменшення
sliding — ковзаючий, диференційний
sliding price — змінна ціна
sliding-scale tariff — тариф з ковзаючою 

шкалою
slip — бланк; розписка
slow — повільний, поступовий; в’ялий 
slowdown — спад; уповільнення; знижен-

ня 
sluggish — застійний 
slump — 1) різкий економічний спад, 

криза; різке падіння; 2) різке скорочення
smorgasbord — шведський стіл 
smuggle — контрабанда
smuggling and trafficking of human 

beings — незаконне переміщення людей че-
рез кордон та торгівля людьми

soar — стрімко підвищуватися 
social accounting — звіт компанії про ви-

трати на соціальні потреби
social assistance — соціальна допомога
social assistance intervention line — межа 

малозабезпеченості
social benefit — соціальна вигода
social capital — соціальний капітал
social choice — соціальний вибір
social choice theory — теорія соціального 

вибору
social contract — суспільний договір
social cost of monopoly — соціальна вар-

тість монополії 
social decision rule — правило прийняття 

суспільного рішення
social dialogue — соціальний діалог
social discount rate — суспільна ставка 

дисконту
social dumping — соціальний демпінг
social equity — соціальна справедливість
social exclusion — соціальне вилучення
social exclusion and discrimination — со-

ціальне вилучення і дискримінація
social failures of the market system — не-

спроможність ринкової системи з огляду на 
соціальні чинники

social harm — суспільна небезпека
social impact of public policy — соціаль-

ний вплив державної політики
social inclusion — соціальне залучення
social indicators — соціальні показники/

індикатори; показники суспільного/соціаль-
ного розвитку

social indifferent curve — соціальна 
крива байдужості; крива соціальної байду-
жості

social insurance agent — страховий агент
social insurance benefit — допомога за 

системою соціального забезпечення
social insurance systems — програми со-

ціального страхування
social justice and protection — соціальна 

справедливість та соціальний захист
social labelling — соціальне маркування
social net present value — суспільна чис-

та поточна цінність
social optimum — суспільний/соціальний 

оптимум
social origin — соціальне походження 
social policy — соціальна політика
social policy agreement — договір з соці-

альної політики
social price — соціальна ціна
social protection — соціальний захист
social protocol — соціальний протокол
social rate of time preference — суспільна 

норма часового вподобання
social regulation — суспільне регулю-

вання
social returns to education — суспільні 

вигоди від освіти
social security — соціальне забезпечення
social security benefits — соціальні ви-

плати
social security scheme — система соці-

ального забезпечення
social surplus — суспільний/соціальний 

надлишок
social welfare — суспільний/соціальний 

добробут
social welfare function — функція су-

спільного/соціального добробуту
social welfare policies — програми соці-

альної допомоги
social work — робота у сфері соціальних 

проблем
society — 1) суспільство; 2) товариство, 

об’єднання
socio-economic determinants — соціаль-

но-економічні детермінанти
soft — млявий
soft currency — м’яка валюта
softening of economy — спад в економіці, 

економічний занепад

skill softening
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softgoods — 1) товари короткочасного 
користування; 2) неметалеві товари; продук-
ція легкої промисловості

soft law — “м’яке право”
soft loan — кредит пільговий
soft money — паперові гроші, банкноти
softness — млявість, зниження, послаб-

лення (попиту) 
software — 1) документація; 2) програм-

не забезпечення; 3) послуги нематеріального 
характеру 

sole — 1) єдиний; 2) виключний; одно-
осібний (власник) 

sole proprietorship — одноосібне воло-
діння

solicitor — солісітор, адвокат без права 
виступу в суді (нижча категорія адвокатів в 
Англії) 

solution — п розв’язок
solvability — вирішуваність 
solvable — вирішуваний, що має розв’язок
solve — 1) вирішувати; 2) сплачувати 

(борг)
solvency — платоспроможність; кредито-

спроможність
solvent — платоспроможний; кредито-

спроможний
solution — вирішення; розв’язок; розв’я-

зання
solution analysis — аналіз розв’язку/ви-

рішення
somber — безрадісний, похмурий 
sophisticated — 1) досвідчений; 2) фаль-

сифікований; 3) складний, ускладнений
sophisticated voting — оманливе голосу-

вання
sound — 1) доброякісний; цілий; неушко-

джений; 2) обґрунтований; правильний;  
3) платоспроможний; стійкий

sound monetary conditions — здоровий 
стан валюти

sound recordings — звуковий документ, 
звукозапис

soundness — 1) доброякісність; неушко-
дженість; 2) обґрунтованість; правильність

sound public finances — здорові державні 
фінанси

source — джерело
sources of funding — джерела фінансу-

вання 
sources of international law — джерела 

міжнародного права 
sources of policy alternatives — джерела 

альтернативних варіантів політики
sources of verification — джерела пере-

вірки
sovereign — суверенний, незалежний 
sovereign debt — суверенний борг

sovereignty — суверенітет 
space — 1) простір; площа; 2) інтервал
spacial — просторовий; територіальний 
spacing — 1) відстань; 2) розташування
span — інтервал, період; тривалість
span of control — обсяг контролю
spare — запас; резерв
special — 1) спеціального призначення; 

спеціальний; 2) особливий; окремий
spatial economics — просторова еконо-

міка
special and differential treatment (S +D) — 

спеціальний і диференційований режим
special assessment — 1) спеціальний збір; 

2) оцінка майна, атестація
special deterrence — спеціальна превен-

ція (як мета покарання)
special drawing rights — спеціальні права 

запозичення
special endorsement — спеціальний індо-

самент
special interest groups — групи з особли-

вими інтересами
special safeguards provisions — спеціаль-

ні захисні заходи
specialised courts — спеціалізовані суди
specialist — 1) фахівець, спеціаліст;  

2)  біржовий маклер 
specialist services — послуги спеціаліста 
speciality — 1) спеціальність; основне за-

няття; 2) відмінна риса, особливість
specialization — спеціалізація 
specie — металеві гроші (золоті і срібні)
specific — 1) особливий; характерний; 

специфічний; 2) поодинокий, окремий
specific commitments on market access — 

специфічні зобов’язання щодо доступу на 
ринок послуг

specific duty — специфічне мито
specific objective — конкретна ціль 
specific subsidy — специфічна субсидія
specification — 1) спеціалізація; визна-

чення; 2) деталізація
specification error — помилка специфікації
specified — 1) визначений, (точно) вста-

новлений; заданий, вказаний; 2) номінальний
specify — 1) визначати, (точно) встанов-

лювати; 2) зумовлювати; 3) відповідати тех-
нічним умовам

spectrum of policy instruments — спектр 
інструментів/знарядь (державної політики)

speed — 1) швидкість; 2) швидкодія 
speedup — 1) пришвидшення, форсуван-

ня; 2) підвищення продуктивності праці
spell — 1) період часу; 2) перерва; 3) зміна
spend — витрачати; затрачати 
spending — 1) витрати; витрачання;  

2) вартість закупівель

softgoods spending
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spent — витрачений; використаний; ви-
черпаний; відпрацьований 

sphere — сфера; поле діяльності; галузь
spillover — каскадний ефект; переливи
spillover cost — витрати переливу, побіч-

ні витрати
spillover effect — ефект поширювання
spin-off — 1) побічний результат; 2) пере-

давання; відділення; створення 
spoilage — 1) брак; зіпсований товар;  

2) псування 
sponsor І — 1) поручитель; гарант; 2) за-

мовник; організатор; підрядник 
sponsor ІІ — 1) ручатися; гарантувати; фі-

нансувати; 2) організовувати, влаштовувати
sponsorship — підтримка; порука; ство-

рення сприятливих умов
spontaneous — спонтанний, самовільний, 

стихійний 
spot — 1) місце; 2) дійсний товар, товар 

за касовими угодами
spot cash — негайна сплата готівкою
spot markets — спотові ринки (ринки на-

явних товарів)
spot price — ціна продажу, поточна ціна
spread — 1) різниця, розрив; 2) розсію-

вання; діапазон відхилень
spreadsheet — таблиця
spree — пожвавлення 
spur — стимул, спонука
spurt — несподіване підвищення 
squander — марно витрачати (гроші)
square — 1) розплачуватися, розрахову-

ватися; збалансовувати; 2) приводити до по-
рядку

square deal — чесна угода, порядне став-
лення до клієнта

squeeze — тиск, примус
stabilization — стабілізація
Stabilisation and Association Agreement — 

Угода про стабілізацію та асоціацію
Stabilisation and Association Process — 

процес стабілізації та асоціації
stability — стабільність, стійкість 
Stability and Growth Pact — Пакт про 

стабільність і зростання
stabilization — стабілізація, зміцнення 
stabilization function — функція стабілі-

зації
stabilize — стабілізувати, робити стійким
stabilizer — стабілізатор 
stable — стабільний, стійкий 
stable basis — надійні підвалини 
staff — штат, персонал
staff assistant — помічник з кадрів
staffed — укомплектований (про штати)
staffer — працівник апарату 
staffing — кадрове забезпечення 

staffing planning — планування кадрово-
го забезпечення

staffwork — робота в апараті
stag — спекулянт цінними паперами 
stage — етап; ступінь; стадія; фаза; період
stage of accession — стадія приєднування
stagflation — стагфляція
stagnancy — застій, інертність 
stagnant — застійний, млявий, бездіяль-

ний
stagnate — бути інертним; стагнувати 
stagnation — застій, інертність, стагнація
stake — 1) частка; участь; 2) ставка, застава
stake in the EU’s Internal Market — част-

ка у внутрішньому ринку ЄС
stake-holder — 1) особа, причетна до пев-

ного бізнесу; 2) акціонер, власник акцій
stakeholder evaluation — оцінювання 

стейкхолдерами/зацікавленими сторонами
stakeholders — зацікавлені сторони; 

стейкхолдери; пайовики
stale — а прострочений
stall — 1) призначати на посаду; 2) стави-

ти палиці в колеса
stallage — плата за місце на ринку
stallholder — власник ятки 
stamp — 1) штамп; печатка; тавро, штем-

пель; 2) марка
stamp duty — гербовий збір
stamped paper — гербовий папір
stand — 1) кіоск, ятка; 2) стенд, виставко-

ва вітрина
stand-by letter of credit — резервний 

акредитив
standard — 1) стандарт, норма, норматив; 

2) технічні вимоги
standard contract — стандартний кон-

тракт 
standard deviation — стандартне відхи-

лення
standard government form — стандартна 

урядова форма (бланка)
standard of living — життєвий рівень (рі-

вень економічного добробуту)
standards body — орган зі стандартизації
standards project — тема програми стан-

дартизації
standards programme — програма стан-

дартизації
standing — фінансовий стан, кредито-

спроможність, репутація
Standing Committee — постійний комі-

тет
Standing Committee on Agricultural 

Structure — постійний комітет з аграрної 
структури

standing order — положення, правила 
процедури

spent standing
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standardization — стандартизація, нор-
мування

standardize — стандартизувати, нормувати
standby — резервний, запасний; допо-

міжний
standing — 1) становище; репутація;  

2) тривалість
standstill — 1) затримка; застій; 2) про-

стій, бездіяльність; зупинка, пауза
staple — основний продукт; основний то-

вар; сировина
stapler — степлер 
start — починати, почати; братися (за 

справу)
start date of the implementation period of 

the action — початкова дата періоду впрова-
дження проекту 

starting — початковий, вихідний, від-
правний

state — 1) держава; 2) заявляти, конста-
тувати, викладати, формулювати

state aid — державна допомога
state-aided — який одержує фінансову 

дотацію від уряду 
state bank — державний банк
state capitalism — державний капіталізм
state-controlled — контрольований дер-

жавою
state financing backing — державна фі-

нансова підтримка
state language — державна мова 
state-of-the-art — сучасний, передовий
state ownership — державна власність
state programmes of development of the 

Armed Forces of Ukraine and other military 
formations — державні програми розвитку 
Збройних Сил України та інших військових 
формувань

state/public enterprise — державне під-
приємство

state sector — державний сектор
state security bodies — органи державної 

безпеки 
state social insurance budget — бюджет 

державного соціального страхування
state socialism — державний соціалізм
state sovereignty — державний суверенітет
state symbol — державний символ 
state trading — державна торгівля
statehood — державність 
statement — 1) заява, виклад; тверджен-

ня; 2) звіт
statement of account — виписка банків-

ського особистого рахунку клієнту, виписка 
за рахунком

statement of charges (costs) — розраху-
нок витрат

statement of claim — позовна заява

statement of condition — документ про 
фінансовий стан компанії

statement of income — рахунок прибут-
ків та збитків

statement of prices — прейскурант
static — статичний, нединамічний 
station — 1) місце, стоянка, станція;  

2) розміщувати 
stationary state — стаціонарний стан
stationery — канцелярські товари 
statism — контрольована державою еко-

номіка
statistic — статистика; статистичний по-

казник
statistical abstract — короткий статис-

тичний огляд
statistical (observational) analysis — ста-

тистичний аналіз (аналіз спостережень)
statistical control — статистичний кон-

троль
statistical discrepancy — статистичні по-

милки
statistical power — статистична потужність 
statistical significance — статистична 

значущість
statistical weighting — статистичне зва-

жування
statistician — статистик
statistics — статистика
status — статус; суспільне становище; 

майновий стан
statute — 1) статут; закон, законодавчий 

акт; 2) договір купівлі-продажу
statute-book — зведення законів 
statute-roll — збірник законів 
statutory — виданий на основі закону; за-

конодавчий; статутний
statutory authorization — визначені зако-

ном асигнування
statutory regime rules — встановлений 

законом режим 
stay — затримка, зволікання
steadiness — стійкість, стабільність 
steady — зміцнювати
stenograph — стенографічний знак, сте-

нографічний запис
stenograph — стенографувати
stenography — стенографія
step — крок, ступінь, стадія, етап
steps in the rational mode (in policy 

analysis) — етапи раціонального методу  
(в аналізі політики)

stereotype — стереотип, шаблон
sterling — фунт(и) стерлінгів, стерлінги 

(англійська валюта) 
stern — суворий 
stevedore — 1) вантажник; 2) фірма, що 

виконує вантажні роботи 

standardization stevedore
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steward — 1) керівник господарства;  
2) уповноважений профспілкової організації

stiff collar — жорсткий комір 
stimulant — стимулятор, засіб стимулю-

вання
stimulation — стимулювання 
stipulate — обумовлювати, застерігати, 

ставити умовою 
stipulation — 1) договір, умова; 2) засте-

реження
stochastic — стохастичний, випадковий; 

ймовірнісний
stock — 1) запас(и); 2) асортимент; 3) ін-

вентар 
stock account — рахунок капіталу, раху-

нок цінних паперів
stock accumulation — 1) накопичення ка-

піталу (цінних паперів); 2) нагромадження 
капіталу шляхом приєднання до нього неви-
плачених дивідендів; 3) юр. збіг юридичних 
прав на одне майно 

stock association — акціонерна компанія
stock book — книга реєстрації власників 

акцій, книга фондових цінностей
stockbroker — біржовий маклер 
stockbuilding — нагромадження запасів
stock capital — акціонерний капітал
stock company — акціонерне товариство
stocked — 1) стандартного розміру;  

2) виготовлений на склад 
stock exchange bank — банк, що фінан-

сує фондові операції
stock exchange loan — позика брокеру 

фондової біржі
stockholder — власник акцій, акціонер-

власник державних цінних паперів 
stockhouse — склад 
stocking — нагромадження (створення) 

запасів
stockkeeper — комірник; завідувач складу
stock market — ринок цінних паперів
stock market values rate — курс цінних 

паперів
stockout — дефіцит, відсутність запасів
stockpile — 1) запас, резерв; 2) обсяг (ве-

личина) запасів 
stockpiling — створення запасів
stocktaking — 1) інвентаризація, переоб-

лік товарів; 2) поповнення запасів
stockturn — оборотність товарних запасів
stop-gap loan — негайна позика для вря-

тування підприємства
“stop-go” — економічна політика “стій-

іди”
storage — 1) зберігання, складування;  

2) сховище, склад
store — 1) запас; 2) матеріально-ви -

робничі запаси

store accounting — бухгалтерський облік 
запасів

storekeeper — завідувач складу; комір-
ник

storekeeping — 1) керування запасами;  
2) зберігання запасів 

store of value — засіб збереження (акти-
ви або цінності, які відкладаються для вико-
ристання у майбутньому)

storing — зберігання
stow — укладати вантаж; складати; заби-

рати; вантажити 
stowage — 1) місце для складання;  

2) вартість складання
straight transactions — прямі операції
strain — 1) напруження; 2) перекручення
strategic alliance — стратегічний союз
strategic balance — стратегічна рівновага
strategic behavior — стратегічна поведінка 
strategic decision-making — вироблення/

прийняття стратегічних рішень
strategic exports — стратегічний експорт
strategic management — стратегічне 

управління
strategic military stability — воєнно-

стратегічна стабільність
strategic military superiority — воєнно-

стратегічна перевага
strategic planning — стратегічне плану-

вання
strategic policy design — стратегічне пла-

нування/проектування політики
strategic priorities — стратегічні пріори-

тети 
strategic study — стратегічне дослідження
strategic thinking — стратегічне мислення
strategic voting — стратегічне голосування 
strategy — стратегія, політика; поведінка
Strategy paper — стратегічний документ
stratification — розшаровування; страти-

фікація
stratified random — стратифіковане
stratify — стратифікація
straw bail — ненадійний поручитель
stream — потік
streamline — раціоналізувати (виробничі 

процеси), робити ефективнішим
street-level bureaucrats — бюрократи 

“вуличного рівня”
strength — 1) міцність, стабільність, стій-

кість; 2) кількість
strengthen — зміцнювати, стабілізувати
strengthening international security — 

зміцнювання міжнародної безпеки
stress — напруження; тиск, натиск
strike — 1) страйк; 2) відкриття родовища
strike a balance — підбивати (підводити) 

баланс

steward strike
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strike price — ціна при підведенні балансу
strict liability — об’єктивне ставлення в 

вину
string — ряд, низка; серія
stringency — нестача, обмеженість; на-

пруженість
strong — 1) міцний; 2) твердий, стійкий
structural — структурний
structural adjustment; structural 

adaptation — структурна адаптація; струк-
турна перебудова

structural deficit — структурний дефіцит
structural determinacy — структурна ви-

значальність
Structural Funds — структурні фонди
structural impediments — структурні пе-

решкоди
structural unemployment — структурне 

безробіття
structure — структура; будова
structure of taxes — структура податків
stub — талон; корінець
study — 1) вивчення; дослідження; 2) пред-

мет вивчення
student mobility — студентська мобіль-

ність
Student t-distribution — t-розподіл 

Ст’юдента
study groups (in a Committee) — робочі 

групи (в комітеті)
style — 1) сорт, вид, різновид, тип; кон-

струкція; модель; 2) оформлення
suasion — переконування
subcommittee — підкомісія, підкомітет
subcontract — субпідряд; договір із суб-

підрядником
subcontracting — видавання субпідрядів, 

укладання контрактів із субпідрядниками 
subcontractor — субпідрядник
subculture — субкультура 
subdepartmental — підвідомчий 
subdivide — підрозділяти 
subdivision — підрозділ, частина
subemployment — неповна зайнятість 

(часткове безробіття) 
sub-granting — міні-грант 
subgroup — підгрупа
subhead — підзаголовок
subject — 1) тема; питання; 2) предмет, 

дисципліна
subject arrangement — систематизація за 

предметно-тематичною ознакою
subjective responsibility — суб’єктивна 

(психологічна) відповідальність
subject line — рядок, у якому говориться 

про тему листування
subject of standardization — об’єкт стан-

дартизації

subject of the contract — предмет кон-
тракту

subject payment order — дане платіжне 
доручення

subject title — предмет листа
sublease — суборенда
sublessee — суборендар 
sublessor — той, що віддає у суборенду
subletting — передавання в суборенду
sublevel — проміжний рівень 
sublot — частина партії (виробів) 
submit — 1) подавати, представляти (до-

кументи); пропонувати на розгляд; 2) ствер-
джувати

subordinate — підлеглий; другорядний; 
допоміжний

subpolicy — локальна стратегія 
subrequirement — часткова вимога 
subrogation — суброгація, заміна одного 

кредитора іншим 
subs — субпідрядники 
subscribe — 1) передплачувати; 2) вноси-

ти частку
subsection — підсекція, підрозділ
subsequent — наступний
subsequently — згодом, потім, пізніше
subside — падати, спадати (попит); зни-

жуватися (ціни) 
subsidence — падіння, зниження 
subsidence agriculture — споживацьке 

сільське господарство
subsidiarity — субсидіарність
subsidiary account — допоміжний раху-

нок
subsidize consumption — субсидіювання 

споживання
subsidy — субсидія, дотація, грошове 

асигнування
subsistence — 1) існування; 2) засоби 

(до) існування, прожитковий мінімум
subsistence expenditure — витрати на 

рівні прожиткового мінімуму
substandard — нормативно-технічний 

документ, який не є стандартом
substandard material — неякісний мате-

ріал
substantially-all-trade criterion — істотна 

частина торгівлі
substantiation — 1) підтвердження пра-

вильності; обґрунтування; 2) підтвердження 
працездатності 

substantive — незалежний, самостійний
substantive audit — незалежний аудит
substantive goals — самостійні цілі
substantive law — матеріальне право 
substantive motion — пропозиція по суті 
substantively significance — суттєво зна-

чуща

strike substantively
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substitutability — замінність, взаємоза-
мінність

substitute — 1) замісник; заступник;  
2) заміна; субститут, замінник 

substitute goods — взаємозамінювані то-
вари

substitution effect — ефект заміщення
subtenancy — суборенда, піднаймання
subtenant — піднаймач, суборендар 
subtotal — проміжний результат, підрі-

вень
subvention — субвенція; субсидія, дота-

ція
success thresholds — пороги успіху
succession — послідовність, спадкове 

право, порядок 
successive elections — наступні вибори 
sue — подавати в суд, вчинити позов 
suer — позивач
sufficiency — 1) достатність; 2) достаток
sufficient — достатній
suit І — 1) набір, комплект; 2) судова 

справа
suit ІІ — підходити, відповідати 
suitable — що задовольняє вимоги, відпо-

відний, придатний
sum — сума; результат
summarize — підсумовувати; резюмува-

ти; підводити підсумок 
summary account — підсумковий раху-

нок, заключний баланс
summative evaluation — підсумкове оці-

нювання
sunk costs — незворотні витрати; незво-

ротна вартість; безповоротні втрати
sunrise industries — нові перспективні 

галузі промисловості
sunset clause — положення угоди про за-

кінчення терміну дії
sunset industries — виробництва, що пе-

реживають занепад
sunset provisions — передбачення захо-

ду/кінця
superannuation — 1) звільнення через 

старість; 2) перехід на пенсію
superburden — надзвичайно високі на-

кладні витрати 
superdividend — додатковий дивіденд
superfine — найвищої, найкращої якості 
superintendent — керівник; директор; 

управитель; начальник 
superior court — суд вищої інстанції 
superior good — товар вищої категорії
superiority — перевага 
supernormal — надлишковий; що переви-

щує норму; надмірний 
supernumerary — понадкомплектний;  

зайвий, надлишковий 

superpower — 1) потужність об’єднаних 
енергетичних систем; 2) наддержава

superprofit — надприбуток
supersession — 1) заміна обладнання;  

2) витіснення 
superstructure — надбудова
supertax — додатковий податок 
supervise — дивитися, спостерігати; 

контролювати; інспектувати 
supervised — контрольований
supervisory — спостережний, контролю-

ючий, контрольний 
supplement — 1) додаток; допов нення;  

2) додавати; доповнювати  
supplement to contract — додаток до 

контракту (угоди)
supplemental — додатковий; який допов-

нює; ~ act закон, що допов нює раніше вида-
ний (прийнятий) закон (того самого загаль-
ного змісту); ~ answer додаткове заперечення 
проти позову; ~ bill додатковий позов; заява 
позивача про обставини, що стали відомі 
йому після подання позову; ~ damages додат-
кове відшкодування збитків; ~ legislation до-
даткове законо давство; ~ S. Medical 
Insurance Програ ма додаткового медичного 
страхування; ~ oath додаткова присяга

supplementary — додатко вий; який 
допов нює; ~ act закон, що доповнює раніше 
виданий закон; ~ agreement додаткова угода; 
~ allo wance додаткова допомога; ~ amount 
додаткова сума; ~ annuity додаткова рента;  
~ benefit додаткова допомога; додаткова 
пільга; додаткова виплата; ~ claim додаткова 
вимога, додатко вий пункт формули винахо-
ду; ~ clause додатковий параграф (пункт) (в 
угоді тощо), додаткова стаття (у законі, угоді 
тощо); ~ evidence додатковий доказ, додат-
кові докази; ~ examination дослідування, до-
даткове розслідування; ~ execution додатко-
вий судовий наказ про виконання рішення; ~ 
fee додаткова ви нагорода; ~ guarantee додат-
кова гаран тія; ~ information додаткова 
інформа ція; ~ inquiry дослідування, додатко-
ве розслідування; ~ insurance додаткове 
страхування; ~ investigation досліду вання, 
додаткове розслідування; ~ investigation of 
the case додаткове розслідування справи; ~ 
investigator слідчий, який проводить додат-
кове розслідування; додатковий слідчий (у 
справі); ~ jurisdiction додаткова юрисдикція; 
~ law закон, що доповнює раніше виданий 
закон; ~ legislation додаткове законодавство; 
~ levy додатковий податок; додаткове стяг-
нення; ~ pension додаткова пенсія; над бавка 
до пенсії; ~ proceeding(s) додат кове прова-
дження; ~ protocol додатко вий протокол; ~ 
tax додатковий пода ток; ~ taxation додатко-

substitutability supplementary
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ве оподаткуван ня; ~ unemployment benefit 
додатко ва допомога у зв’язку з безробіттям; 
~ venue додатковий судовий орган

supplier — постачальник
supply — пропозиція
supply agent — 1) постачальник, агент з 

постачання; 2) діюча сила, чинник
supply base — база постачання
supply costs — вартість для постачальни-

ка/виробника
supply curve sloping upward — крива 

пропозиції з нахилом вгору
supply of capital — пропозиція капіталу
supply of labor — пропозиція праці
supply of land — пропозиція землі; надан-

ня землі (в оренду)
supply of the armed forces — матеріально-

технічне забезпечення збройних сил
supply schedule — графік пропозиції
supply-side subsidies — субсидії у сфері 

пропозиції
supply-side taxes — податки у сфері про-

позиції
support — 1) підтримка, допомога, об-

ґрунтування аргументації; годуваль ник 
(сім’ї); утримання (особи) на свої кошти;  
2) підтримувати, надавати під тримку; під-
кріплювати, обґрунтовува ти, захищати; ~ a 
draft resolution підтримувати проект поста-
нови (резо люції, ухвали); ~ a motion  
підтримува ти пропозицію (на засіданні 
тощо); ~ a proposal підтримувати пропози-
цію; ~ candidacy підтримувати кандидату ру; 
~ charges обґрунтовувати обвину вачення;  
~ conviction обґрунтовувати засудження; 
підтримувати засудження (в апеляційній ін-
станції); ~ defence (defense) підтримувати 
захист; ~ defence (defense) of procedural law  
підтримувати захист процесуальними аргу-
ментами; ~ defence (defense) of substantive 
law підтримувати захист аргументами 
матеріально-правового характеру; ~ diplomatic 
sanctions підтримувати дипломатичні санк-
ції; ~ of a legislative initiative підтримка за-
конодавчої ініціативи; ~ of children підтрим-
ка дітей (після розірвання шлю бу тощо);  
~ services допоміжні служ би (в поліції 
тощо); ~ without reser vation підтримувати 
беззастережно 

supported — підтриманий; обґрун-
тований, підкріплений (про факти тощо); ~ 
by documents задокумен тований; підкріп-
лений документами; ~ by facts підкріпле-
ний фактами; ~ evaluation оцінювання під-
тримки

support prices — підтримувати ціни
supportability — обслуговуваність; забез-

печеність

supporting documents — додаткові доку-
менти 

supporting plan — допоміжний план
suppressed inflation — придушена інфля-

ція
supranational — наддержавний; надна-

ціональний
supranational law — право міжнародних 

організацій 
supranationalism — наддержавний (над-

національний) підхід
supremacy — верховенство; першість (за 

значенням тощо), примат; супрематія; вер-
ховна влада; перевага, зверхність; ~ clause 
пункт про супрематію, пункт про верховен-
ство феде рального права над правом штатів; 
~ of divine law верховенство божественного 
права; ~ of international law over national law 
верховенство міжнародного права над націо-
нальним; ~ of law верховенство (примат) пра-
ва; ~ of national laws вер ховенство внутріш-
ніх (національних) законів; ~ of parliament 
верховенство (супрематія) парламенту; ~ of 
the constitution верховенство конституції; ~ 
of the crown верховенство корони (королів-
ської влади); ~ of the law вер ховенство зако-
ну; ~ over monarch вер ховенство над монар-
хом; ~ over the crown верховенство над коро-
ною (ко ролівською владою)

supreme — верховний; який має верхо-
венство, вищий, найвищий; ~ administrative 
authority (най)вищий адміністративний ор-
ган; ~ admi nistrative court вищий адмі-
ністратив ний суд; ~ arbiter верховний ар-
бітр; ~ authority (in a state) верховна влада

supreme (executive) authority — верхов-
на (виконавча) влада

surcharge — 1) перевантаження; додатко-
ве навантаження; 2) завищена ціна 

surety — 1) гарантія, поручення; порука; 
забезпечення; 2) гарант, поручитель 

surge — піднесення; підвищення; хвиля
surplus — надлишок
surplus value — додаткова вартість
surrender — 1) відмова; 2) передавання; 

вручення; видавання
surtax І — додатковий податок на прибу-

ток; додаткове імпортне мито
surtax ІІ — додатково оподатковувати 
survey — 1) огляд; засвідчення; досліджен-

ня; пошук; 2) інспектування, митний догляд
surveyor — 1) інспектор, експерт; 2) мит-

ний інспектор 
survival — довговічність; виживання; збе-

реження працездатності (виробу) 
survive — 1) бути у робочому стані; збері-

гати працездатність; 2) успішно завершува-
ти експлуатацію

supplier survive



194

“survivor” — утриманець
suspect — підозрюваний 
suspense account — рахунок сумнівних 

дебіторів
suspension clause — застереження про 

зупинення
sustain — утримувати, підтриму вати; 

приймати (заперечення, клопо тання тощо); 
зазнавати (збитків, шко ди тощо); захищати 
(права тощо), визнавати конституційним 
(закон тощо); ~ a case підтримувати версію; 
підтримувати позов, задовольняти по зов 
(суд); ~ a claim задовольняти позов, підтри-
мувати позов (у суді); ~ а complaint задо-
вольняти скаргу; ~ а conviction засуджувати, 
підтримувати вирок; ~ a sentence виносити 
вирок, призначати покарання; ~ an objection 
приймати заперечення; ~ casualties зазнава-
ти (людських) втрат; ~ convic tion відклада-
ти виконання вироку; бути засудженим; під-
тримувати засудження (в апеляційній ін-
станції); ~ damages заз навати збитків;  
~ injuries зазнавати шкоди (ушкодження);  
~ injury (losses) зазнавати збитків; ~ life під-
тримувати життя; ~ losses зазнавати шкоди 
(збит ків); ~ objection підтримати заперечен-
ня, погодитися із запереченням; ~ 
punishment (по)нести покарання; ~ the 
decision of a lower court залишати в силі рі-
шення нижчого суду (про вищий суд); ~ the 
law визнавати закон консти туційним; ~ veto 
(on (upon) smth) на кладати вето (на щось); 
~ sustained loss заподіяна (завдана) шкода, 
завданий збиток

sustainable — стабільний
sustainable and noninflationary growth — 

стабільне та неінфляційне зростання
sustainable balance of payments — ста-

більний платіжний баланс
sustainable convergence — стабільна кон-

вергенція

sustainable development — стабільний 
розвиток

sustainability — сталість
sustained — стійкий; тривалий, безпе-

рервний 
sustained industrial competitiveness — 

стабільна конкурентоздатність галузі
sustaining — підтверджувальний
sustenance — засоби існування 
suzerain — сюзерен, сюзеренна держава, 

держава-сюзерен
suzerainty — влада сюзерена, сюзеренітет 
suzerain state — сюзе ренна держава
swallow — поглинати 
swap — обмін, обмін активами або зобо-

в’я заннями
swapping — бартерна торгівля; товарооб-

мінна угода
sweat — жорстоко експлуатувати 
swell — наростати, збільшуватися 
swindle — обдурювати, ошукувати 
swing — 1) різке коливання; 2) свінг
swiss formula — швейцарська формула
switching — перехід, перемикання, зміна
switching value — величина переклю-

чення
syndicate — синдикат; консорціум 
synectic analysis (for problem 

structuring) — синектичний аналіз (у струк-
туруванні проблеми)

synergy in education policies — синергія 
в освітніх політиках

synopsis — короткий опис; резюме
system — 1) система; спосіб; метод;  

2) устрій, лад
systematic assessment — систематична 

оцінка
systematic sample — систематична вибірка
systemic issues — системні питання
systems analysis — аналіз систем
systems theory — теорія систем

“survivor” systems
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table — вносити, відкладати (пропозицію, 
резо люцію); ~ a bill поховати законо проект, 
покласти законопроект у дов гий ящик; ~ a 
bill into Parliament вно сити законопроект на 
розгляд парламен ту; ~ a draft law into 
Parliament вно сити законопроект на розгляд 
парламен ту; поховати законопроект; ~ a 
draft resolution вносити проект резолюції 
(постанови); ~ a motion ставити на обгово-
рення резолюцію; відкладати го лосування з 
пропозиції, продовжувати голосування про-
позиції

tabulate — зводити в таблицю; табулюва-
ти

tacit — мовчазний; автоматичний, фор-
мально не зафіксований; ~ admis sion мов-
чазне визнання факту; ~ agreement мовчазна 
згода; ~ appro priation of property привласнен-
ня май на конклюдентною поведінкою; ~ as-
sumption неявне припущення; ~ collu sion 
мовчазна змова; формально не за фіксована 
змова; ~ complicity мовчаз на співучасть; ~ 
consent мовчазна зго да; ~ extension автома-
тична пролон гація; ~ mortgage законне за-
ставне право

tag — наличка, ярлик, етикетка; бирка
take — 1) отримування; 2) виторг; збір;  

3) оренда
take accounts of the needs — враховувати 

попит
take effect — набирати чинності
take-over — 1) прийняття; 2) злиття ком-

паній; приєднання
taker — 1) отримувач; покупець; 2) під-

приємець
take responsibility — взяти на себе відпо-

відальність
taking — 1) вилучення; захоплення; 2) над-

ходження, виторг
tallage — податки; збори 
tally І — 1) число, група, серія; 2) одини-

ця рахунку; 3) наличка, ярлик, етикетка; 
бирка

tally ІІ — 1) підраховувати, враховувати; 
перевіряти, звіряти; 2) відповідати, збігати-
ся, узгоджуватися 

tangible — відчутний, матеріальний, ре-
альний

tangible wealth — матеріальне багатство
tap — сорт, марка
taper — поступове зниження, спад, по-

слаблення
tare — 1) маса тари чи упакування; 2) тара
target — ціль, мішень
target advertising — цілеспрямована ре-

клама
target audience — цільова аудиторія
target credit — цільовий кредит
target indicator — цільове значення
target group — цільова група
target price — планова ціна
target profit — плановий (цільовий) при-

буток
tariff — 1) тариф, митний тариф; шка ла 

зборів; шкала мита, шкала тарифів; 2) та-
рифний; митний; 3) вста новлювати тариф; 
включати до тарифу, обкладати митом; вста-
новлювати ставку (мита, тарифу); ~ ing 
встановлення ставок (розцінок), тарифіка-
ція; ~ Act Закон про тарифи; ~ agreement 
тариф на угода, угода про тарифи; ~ barrier 
тарифний бар’єр; митний бар’єр; ~ ceiling та-
рифна стеля; максимальне мито;  
~ classification тарифна класифі кація;  
~ concession митна пільга; ~ duty мито;  
~ free який не обкладається ми том; ~ free 
items товари, що не обкла даються митом;  
~ group тарифна гру па; ~ heading вид тари-
фу; ~ imposition введення тарифу (тарифів); 
~ law та рифний закон; закон про мито;  
~ legislation митне законодавство; ~ level та-
рифна ставка; ~ nomenclature тарифна но-
менклатура; ~ number по зиція в митному та-
рифі; ~ on export тариф на вивезення (екс-
порт); ~ on import тариф на ввезення 
(імпорт); ~ on trade тариф на торгівлю;  

T

table tariff
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~ policy тарифна політика; ~ practices 
застосу вання тарифів, тарифна практика;  
~ preference пільгове мито, преферен ція;  
~ protection захист за допомогою тарифів, 
тарифний протекціонізм; ~ quota тарифна 
квота; ~ rate митна став ка, розмір мита; по-
даткова ставка, розмір податку (податків); 
тарифна став ка; ~ rebate тарифна знижка;  
~ reduc tion зниження тарифу; ~ reduction 
agreement угода про зниження та рифів;  
~ regulations положення про тарифи, тариф-
ні нормативи; ~ revision перегляд тарифів;  
~ schedule тарифний розклад; ~ union мит-
ний союз; ~ wall тарифний бар’єр; митний 
бар’єр; ~ war митна війна; тарифна війна;  
~ zone та рифний пояс; ~ on notary services 
тарифи на нотаріальні послуги 

tarnish І — плямувати 
tarnish ІІ — ком прометувати 
tarnish one’s reputation — зап лямувати 

репутацію
tariff binding — зв’язування тарифу
tariff commitments — тарифні зобо-

в’язання в рамках ГАТТ/СОТ
tariff conference — конференція по тари-

фам
tariff equivalent — тарифний еквівалент
tariff escalation — тарифна ескалація
tariff harmonization — тарифна гармоні-

зація
tariff measures — тарифні заходи
tariff negotiations — переговори по тари-

фам
tariff offers — тарифні пропозиції (на пе-

реговорах)
tariff peaks — тарифні піки
tariff rate quota (TRQ) — тарифна  

квота
tariff structure — тарифна структура; 

структура тарифу
tariffication — тарифікація; встановлення 

розцінок
task — 1) задача; завдання; урок; справа; 

2) норма виробітку
task environment — специфічне робоче 

середовище
task-force — група експертів, спеціальна 

комісія
taskwork — 1) відрядна робота; 2) тяжка 

робота
tastes and/or references of consumers — 

смаки і/або уподобання споживачів 
tatonnement — пошук цін 
tax — податок; збір; мито
tax abatement — податкова знижка
tax accountant — 1) бухгалтер з оподат-

кування; 2) юр. відповідач 
tax accounting — податковий облік 

tax administration — 1) система оподат-
кування; 2) адміністрація, правління

tax adviser — консультант із оподатку-
вання 

tax allowance — податкова пільга
tax audit — податковий аудит; опитуван-

ня споживачів
tax bearer — платник податків
tax benefit — податкова пільга
tax break — звільнення від податків
tax-collector — збирач податків 
tax disincentive — негативний ефект по-

датку
tax-dodger — неплатник податків, люди-

на, яка ухиляється від оподаткування
taxer — фінансовий чиновник, збирач 

податків
tax expenditure — податкові видатки; по-

даткові пільги; витрати держави на надання 
податкових пільг 

tax-farmer — відкупщик
tax-free — звільнений від податків
tax loopholes — податкові лазівки
tax multiplier — податковий мультиплі-

катор
tax share/price — податкова частка/ціна
tax system — податкова система; система 

оподаткування
tax treatment — правила стягнення по-

датків
tax treaty — угода про оподаткування
tax wedge — податковий клин
taxability — оподаткування, оподаткову-

ваність
taxable — оподатковуваний, що підпадає 

під накладання податку чи мита
taxable income — оподатковуваний при-

буток
taxation — оподаткування, збирання по-

датків
taxing — оподаткування, збирання по-

датків
taxing authority — податкове відомство
taxless — неоподатковуваний, звільне-

ний від сплати податків
taxpayer — платник податків 
teacher mobility — вчительська мобіль-

ність
teaching — викладання
teaching a subject — викладання пред-

мета
teaching staff — викладацький склад 
team — бригада; група 
team leader — керівник/лідер групи
teamwork — бригадна (колективна) ро-

бота; кооперація 
technical aid — технічна допомога
technical assistance — технічна допомога 

tarnish technical
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technical barriers — технічні бар’єри
technical barriers to trade — технічні тор-

говельні бар’єри (перешкоди) 
technical capacity — технічна спромож-

ність 
technical feasibility — технічна здійснен-

ність
technical instructions — технічні інструкції
technical regulations — технічні правила
technical skills — технічна кваліфікація
technical specification — технічні умови
technique — 1) техніка (сукупність спо-

собів); метод, спосіб; процедура; 2) техно-
логія

technological changes — технологічні 
зміни

technological efficiency — технологічна 
ефективність

technology — технологія
technology-based designs — проектуван-

ня/планування/моделювання на основі тех-
нології

teleshopping — роздрібна торгівля за до-
помогою засобів телекомунікацій

television advertising — телевізійна ре-
клама 

teller — банківський працівник; касир
temp — тимчасовий секретар чи інший 

конторський працівник 
temper — пом’якшувати, стримувати
templates — бланки або таблиці для відо-

браження прийнятих у ході торгових перего-
ворів рішень або даних

temporary — 1) тимчасовий працівник;  
2) тимчасовий; ~ absence тимчасова відсут-
ність; ~ absence from the state тимчасова 
відсутність у державі; ~ address тимчасова 
адреса; ~ adjournment тимчасовий розпуск 
(за конодавчого органу даного скликання);  
~ administrator тимчасово керуючий май-
ном; ~ admission тимчасове без митне ввезен-
ня; ~ alimony тимчасові аліменти; тимчасове 
(матеріальне) ут римання; ~ allegiance тим-
часове гро мадянство (підданство); ~ allowance 
тимчасове утримання (присуджена су дом 
сума до сплати стороною про тягом судового 
процесу до винесення остаточного рішення у 
справі); ~ annuity тимчасова рента;  
~ appoint ment тимчасове призначення;  
~ arrest тимчасовий арешт (до отримання 
ор дера)

temporary staff — тимчасові працівники
temporary value — тимчасова цінність
tenancy — 1) володіння; 2) володіння на 

правах оренди; оренда; 3) орендоване майно
tenant — 1) орендар, наймач, орендонай-

мач; мешканець, наймач помеш кання; влас-
ник (переважно нерухо мості або орендовано-

го майна); власник на правах оренди (майно-
вого найму); відповідач за майновим 
позовом; 2) орендувати; володіти на правах 
оренди; наймати; ~ at will безстроковий 
орендар; ~ by copy (of court roll) копіголь-
дер; ~ by the courtesy довічний власник май-
на померлої дружини (за наявності дітей); ~ 
deposit внесок орендаря; ~ dwelling житло, 
що орендується; ~ farmer фермер-орендар, 
орендар землі; ~ farming сільськогосподар-
ська оренда; ~ or life довічний орендар; ~ for 
years орендар на правах строкової оренди; ~ 
in common співвласник, співспадкоє мець; ~ 
in severalty самостійний власник; ~ in tail 
власник заповіданого майна; ~ of demesne 
суборендар; ~ of property власник майна; ~ 
paravail суборендар; ~ pour autre vie влас-
ник у період життя іншої особи; ~ to the 
praecipe власник, проти якого подано май-
новий позов

tenantry — 1) наймачі, орендарі; 2) воло-
діння на правах оренди; 3) орендована земля 

tend — 1) спрямовуватися, скеровувати-
ся; вести; 2) сприяти; мати тенденцію

tendency — тенденція; прагнення; нахил
tender — 1) пропозиція (письмова); офер-

та; 2) кошторис підрядника на торгах
tenderer — 1) кредитор; 2) особа, яка ро-

бить пропозицію, оферент
tendering for public contracts — прове-

дення тендерів на виконання державних за-
мовлень

tenement — 1) орендоване майно; орен-
дована земля; 2) орендоване приміщення

tenner — десятидоларова купюра, банк-
нота у десять фунтів

tenor — 1) напрямок, розвиток; 2) зміст, 
сенс; 3) термін чинності

tentative — орієнтовний, попе редній, 
тимчасовий, пробний; ~ly оріє нтовно; попе-
редньо; ~ agreement (arrangement) попе-
редня домовле ність, попередня угода;  
~ assumption попереднє припущення;  
~ contract по передня угода, попередній 
контракт; ~ date for signing попередня дата 
підпи сання; ~ date for the signing of a peace 
treaty попередня дата підписання мир ної уго-
ди (між державами); ~ draft пробний (експе-
риментальний) проект, перший чорновий ва-
ріант; ~ objection попереднє заперечення

tenure — 1) володіння, власність, майно; 
2) тимчасове володіння

term — 1) термін, період; 2) межа; термін 
завершення

terms of trade — умови торгівлі
terminal — кінцевий; прикінцевий
terminate — 1) покласти край; припинити 

дію; припинити використання; 2) обмежувати

technical terminate
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termination — 1) кінець, завершення; за-
кінчення терміну; 2) обмеження 

termination allowance — вихідна допомо-
га; зважання, взяття до уваги; поправка; ви-
знання (позову, вимог) 

terms of reference — технічне завдання
terms of trade — умови торгівлі
territorial — територіальний; земельний;  

~ acquisition придбання території (територій); 
~ acquisition by war придбання територій 
шляхом війни; ~ administration територіальна 
адмі ністрація, територіальне управління;  
~ administrative тери то рі а  ль но-адміні стра тив-
ний; ~ administrative unit територіально-
адміністративна одиниця; ~ agreement тери-
торіальна угода, уго да про територію;  
~ applicability зас тосовність у просторі (пра-
вової нор ми); ~ application of a statute (law) 
чинність (дія) закону у просторі; ~ approach 
to administration територі альний принцип 
управління; ~ asylum територіальний приту-
лок; ~ authorities (authority) територіальні 
власті; ~ autonomy територіальна автономія

territorial integrity of the State — терито-
ріальна цілісність держави

territorial pertinence — класифікація і 
розміщення документів за принципом

territory — територія
test — 1) випробування; перевірка; 2) по-

казник
tested — перевірений; випробуваний, 

який пройшов випробування 
testimonial — 1) свідчення, атестат, свідо-

цтво, посвідчення; реко мендація, характе-
ристика; колективний дарунок; нагорода; ре-
комендаційний лист; 2) свідоцький, який 
стосується свідчень; рекомендаційний; ~ize 
давати рекомендаційний лист; ~ assertion 
твердження свідка під час давання ним пока-
зань; ~ capacity право давати свідчення; ста-
тус свідка; ~ compulsion примушування 
(свідків) до давання свідчень; ~ evidence по-
казання свідка; ~ letter посвідчення (доку-
мент), свідоцтво (документ); письмове по-
свідчення; письмове свідоцтво; рекомен-
даційний лист; ~ privilege імунітет свідка; 
імунітет свідка на відмову від свідчень;  
~ proof свідчення як докази; встановлення 
факту показаннями свідка (свідків);  
~ qualification відповідність вимогам для до-
пуску до свідчення (або допущення до да-
вання показань); ~ reliability достовірність 
(надійність) свідчень; ~ utterance давання 
усних свідчень

testimonium clause — заключна формула 
(документа), що містить фразу на кшталт 
“На підтвер дження чого сторони приклали 
свої підписи і печатки”

testing standard — стандарт на методи 
контролю

tertiary economic activity — третинна 
економічна діяльність

testing — випробування; перевірка; 
контроль

testing bias — спотворення у результатах 
тестування 

test-retest — повторне тестування
the accused — обвинувачуваний 
the Assizes — суд асизів, виїзні суди при-

сяжних 
the Bar — адвокатура, колегія адвокатів 
the bench — склад суду 
the Council of National Security — Рада 

національної безпеки 
the Court of Chancery — суд лорда-канц-

лера 
the courts — судові органи 
the edict of the praetor — указ претора 
the executive — виконавча гілка влади 
the General Assembly — Генеральна 

Асамблея 
the highest court in the land — найвищий 

суд у країні
the Holy See — папський престол 
the instructional language — мова викла-

дання 
the Judicature Acts — закони про судо-

устрій 
the judicial — судова гілка влади 
the King’s Secretary — королівський се-

кретар 
the law of nations — міжнародне право 
the legislative — законодавча гілка вла-

ди 
the Ministry of Justice — Міністерство 

юстиції 
the only source of power — єдине джере-

ло влади 
the Statute of Westminster II — Вестмін-

стерський статут; закон, який надав нові 
права суду лорда-канцлера 

the Supreme Court — Верховний Суд
theft — крадіжка
the letter of the law — буква закону
thematic — тематичний
thematic auditing — тематичний аудит
theme — тема
theorems of welfare economics — теореми 

економічної теорії добробуту
theories of change — теорії змін
theory — 1) теорія; 2) метод; концепція
theory failure — неспроможність теорії
theory of clubs — теорія клубів
theory of contestability — теорія конку-

рентоспроможності
theory of games — теорія ігор

termination theory
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theory-based evaluation — оцінювання 
на базі теорії; теоретичне оцінювання

the parties to a contract — договірні сто-
рони 

thereafter — згодом, ражі (в документі)
thereby — таким чином
therefor — за це, в обмін на це
therefore — тому, отже
therefrom — звідти
therein — тут, там, в цьому, в тому
thereof — з цього, з того
thereunder — в силу (документа)
thereupon — потім
thesaurus — тезаурус, тематичний слов-

ник, довідник 
thesis — теза, положення, дисертація 
thief — красти
thing — предмет, річ; майно
third degree price discrimination — ціно-

ва дискримінація третього ступеня
third party — третя сторона 
thorough investigation — всебічне (ре-

тельне) дослідження
threat — загроза
threat to the state — загроза державі
threats to national security — загроза на-

ціональній безпеці
threats to validity — загрози достовір-

ності
threshold — поріг, межа
threshold analysis — порогів аналіз 
threshold effect — порогів ефект
threshold price — нижня межа ціни
thrift І — 1) ощадливість, економність;  

2) ощадні каси 
thrift ІІ — економити 
thrift account — терміновий рахунок  

(у банку)
thrifts — ощадні заклади
thrive — процвітати; мати успіх, досягати 

успіху
through — наскрізний; прямий, прямого 

сполучення; транзитний
through a clerical error — через канце-

лярську помилку
through a foreign language — викладання 

предмета чужою мовою
through a typical error — через помилку 

друкарки
throughput — пропускна здатність; про-

дуктивність
throw — 1) кидок; ризик, ризикова спра-

ва; 2) кидати, жбурляти; ~ a missile (at smb.) 
кидати предметом (у когось); ~ into prison 
кидати у в’язницю; ~ obstacles чинити пере-
шкоди; ~ odium викликати недоброзичли-
вість; ~ oneself on the mercy of the court від-
даватися на милість правосуддя (суду);  

~ oneself under a train кидатися під поїзд; ~ 
out а bill відхиляти законопроект; ~ out a 
charge відкидати (або знімати) обвинува-
чення; ~ over повалити (владу, уряд тощо)

thwart — перешкоджати, зривати (за-
мисел, спробу тощо), відвертати, зава жати 
(завадити) виконанню, порушувати; зводити 
нанівець; ~ a ban обходити за борону; ~ a law 
зривати прийняття зако ну; ~ a robbery від-
вертати пограбуван ня; ~ a terrorist operation 
зривати теро ристичну операцію; ~ crime 
перешкод жати вчиненню злочину; ~ criminal 
design зривати злочинний замисел; ~ efforts 
зривати спроби; ~ hostile espio nage зривати 
спроби шпигунства з боку іноземної (воро-
жої) держави; ~ inquiry зривати (не допуска-
ти) розслідування

thus — так, таким чином, тому 
tick — 1) кредит; 2) рахунок; 3) довіра
ticket — 1) білет; 2) наличка, ярлик, ети-

кетка
tickler — термінова картотека акцептів
tied assistance — обумовлена допомога
tie — 1) зв’язок; зобов’язання; розподіл 

голосів порівну; 2) пов’язувати (у т. ч умова-
ми); обмежувати умовами; отри мувати рівну 
кількість голосів; ~ in умова угоди, що на-
кладає обмеження на діяльність контраген-
та; обмежуваль не застереження; умова 
ліцензій ної угоди, що зобов’язує ліцензіата 
ку пувати тільки у ліцензіара прилади і мате-
ріали, необхідні для виробництва ліцензій-
них виробів; ~ out обме ження права ліцензі-
ата стосовно засто сування виробів конкурен-
тів ліцензіара (які можуть конкуру вати із 
вироба ми, що становлять предмет ліцензії); 
~ up розм. страйк, припинення роботи; 3) на-
кладати обме ження (на користування, 
розпоря джен ня тощо); заморожувати (акти-
ви тощо); ~ up equity заморожувати ак тиви; 
~ up property накладати обме ження на ко-
ристування (або розпоряд ження) майном; ~ 
vote розподіл голосів порівну, рівність голо-
сів (поданих за двох кандидатів); ~ loan по-
зичка (по зика), обмежена умовами; обумов-
лена позичка (позика)

tier — 1) ярус; 2) ряд 
tiers of government — рівні владування
tight — 1) недостатній, скрутний; 2) щіль-

ний
tight monetary policy — жорстка грошово-

кредитна політика
tight money — грошова нестача
tightness — обмеженість; скрутний стан
till — шухляда для грошей; каса
time deposit — терміновий внесок
time-off — відлучення з роботи (з дозво-

лу)

theory-based time-off
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time preference — міжчасові уподобан-
ня

timeproof — з великим терміном служби, 
довговічний 

time schedule — графік роботи 
timesheet — табель обліку робочого часу 
time-limit imperfection — недосконалості 

регламенту
time-optimization models — моделі опти-

мізації часу
time-planning sheet — часовий графік; 

графік-сітка часу
time-saving — економний (у часі) 
time series analysis — 1) аналіз часових 

рядів; 2) теорія, метод розрахунку 
time-series designs — методи досліджен-

ня з використанням часових рядів
time-taking — трудомісткий 
timely — 1) своєчасний, який здійсню-

ється без затримок; своєчасно заявлений 
(здійснений); 2) своєчасно, без затримок;  
~ presentation rule пра вило своєчасного по-
дання апеляції; ~ request своєчасно заявлене 
клопотання

timetable — розклад
timing — 1) вибір часу; розподіл у часі; 

розподіл за термінами; 2) нормування часу 
tip — 1) конфіденційна інформація про 

стан курсів акцій на біржі; 2) чайові, невели-
кий грошовий подарунок

title — 1) заголовок, назва; 2) титул, зван-
ня; 3) право на майно

title deed — документ, що встановлює 
право власності

title page — титульний лист
to abandon a claim — відмовитися від 

претензії
to abandon a market — вийти з ринку
to abandon a right — відмовитися від 

права; відмовитися на користь страховика
to abandon goods to the insurer — від-

мовлятися від товару на користь страхового 
агента

to abandon price control — скасувати 
контроль над цінами

to abate a tax — знизити податок 
to abolish — відмінювати, скасовувати
to abolish a duty (tax) — скасувати/лік-

відувати мито (податок)
to abuse one’s rights — зловживати пра-

вами
to abuse one’s position — 1) зловживати 

своїм становищем/посадою; 2) псувати, не-
обережно користуватися; 3) ображати

to accelerate economic growth — 1) при-
скорювати економічний ріст; 2) збільшувати 
швидкість, розганятися 

to accept a bill — акцептувати вексель

to accept a bill for honour — акцептувати 
вексель для врятування кредиту векселе-
давця

to accept a challenge — прийняти виклик
to accept a check — приймати чек до 

сплати
to accept a contract — приймати контракт
to accept a post — дати згоду обійняти 

посаду
to accept as a pledge/security — прийня-

ти як заставу
to accept by acclamation — приймати 

схвально 
to accept in deposit — 1) приймати на 

зберігання; 2) акцептувати
to accommodate with loan/money —  

1) дати кредит/гроші у позику; 2) робити по-
слугу

to accommodate a client — обслуговувати 
клієнта; пристосовувати; улаштовувати, роз-
міщати

to accomplish — виконувати, закінчувати 
to accomplish one’s end — 1) досягати 

своєї мети; 2) робити досконалим, вдоскона-
лювати 

to accord with — 1) відповідати (чомусь), 
гармоніювати (з чимось); 2) давати, надавати

to accord a hearty welcome — сердечно/
щиро вітати

to accord a privilege — надавати привілей
to accord deference — ставитися з пова-

гою
to accord permission — дати дозвіл 
to account guilty — визнати винним; 

складати, становити частку 
to accrue a right — набути право 
to accumulate funds — акумулювати ко-

шти 
to accuse (of) — обвинувачувати; пре-

д’являти обвинувачення 
to achieve a goal — 1) досягати мети;  

2) доводити до кінця, успішно виконувати 
to acknowledge a debt — визнавати борг 
to acknowledge the receipt of a letter/

cable/document, etc. — підтвердити одер-
жання телеграми, листа, документів тощо 

to acknowledge service — підтвердити 
вручення (документа) 

to acquire a right — одержувати право
to acquire by purchase — здобувати як 

покупку
to acquire distinction — набувати попу-

лярності 
to act as an agent — діяти як агент
to act as a trustee — діяти як довірена 

особа
to act as mediator — виконувати функції 

посередника

time to act
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to act as principal — діяти від свого імені
to act in good faith — діяти сумлінно
to act on one’s authority — діяти само-

стійно
to act lawfully — діяти правомірно, за-

конно
to act up to one’s promise — виконувати 

обіцянку 
to add oil to the flame — “підкласти дров 

до вогню” 
to address oneself to the audience — звер-

татися до аудиторії 
to adhere to — дотримуватись, додержу-

ватись 
to adjudicate a bankrupt — оголошувати 

банкрутом
to adjust an account — виправляти рахунок
to adjust a difference — владнати розбіж-

ності
to adjust current prices — узгоджувати/

коригувати поточні ціни
to adjust supplies to current demand — 

узгодити запаси/поставки з поточним попи-
том 

to administer — управляти, вести, забез-
печувати; відправляти (правосуддя) 

to administer a bankrupt’s estate — 
управляти конкурсною масою

to administer a rebuke — оголошувати 
догану

to administer funds — розпоряджатися 
коштами

to administer justice — чинити суд і роз-
праву

to administer property — керувати майном
to administer punishment — застосовува-

ти покарання 
to admit — допускати 
to admit a claim — визнати слушність 

претензії
to admit a fact — визнати факт
to admit goods free of duty — 1) пропус-

тити товар безмитно; 2) впускати, вміщати; 
3) приймати (в коледж)

to admit to citizenship — надати грома-
дянство

to admit to membership — прийняти в 
члени 

to adopt — приймати 
to adopt laws — приймати закони 
to adopt the agenda — прийняти порядок 

денний 
to advance in popularity — ставати попу-

лярнішим 
to advance the hour-hand — 1) пересува-

ти годинникову стрілку вперед; 2) наступа-
ти; 3) розвиватися, робити успіхи, удоскона-
люватися

to advance in knowledge — поглиблюва-
ти знання

to advance in technique — удосконалюва-
ти техніку/прийоми; підвищуватись, зроста-
ти

to advance prices by five per cent — під-
вищити ціни на п’ять відсотків; авансувати, 
позичати 

to advertise for sale — давати оголошен-
ня про продаж, пропонувати для продажу 

to advertise in the press — 1) рекламува-
ти що-небудь через пресу; 2) оголошувати, 
інформувати, сповіщати 

to advise legally — 1) консультувати 
(кого-небудь) з юридичних питань; 2) пові-
домляти, сповіщати

to advise officially — сповіщати (кого-
небудь) офіційно 

to affect performance — впливати на ре-
зультат діяльності

to affect price — 1) впливати на ціну; 2) за-
чіпати 

to affect law — впливати на право 
to affix signature — ставити підпис 
to afford ground for — давати підстави 

для, надавати можливість
to agree completely/entirely/fully — 1) по-

вністю погоджуватися; 2) домовлятися; 3) зі-
йтися, узгоджувати, упорядковувати (рахун-
ки, документи) 

to agree upon — погоджуватись про що-
небудь 

to allow/make an abatement — 1) надава-
ти знижку; 2) анулювання, скасування;  
3) юр. незаконне заволодіння нерухомим 
спадком до набуття правочинності законним 
спадкоємцем

to allow a discount — 1) надавати зниж-
ку; 2) визнавати, допускати, припускати

to allow some alteration — дозволяти де-
які зміни; надавати (кредит, знижку), випла-
чувати

to allow a credit — надати кредит; брати 
до уваги, враховувати (for — щось) 

to amend — вносити поправки 
to announce a competition — оголошува-

ти конкурс; заявляти 
to annul/cancel a letter of credit — ану-

лювати акредитив
to annul/dissolve a treaty — розірвати до-

говір 
to answer for the consequences — відпо-

відати за наслідки
to answer in the affirmative — позитивна 

відповідь
to answer to a claim — задовольняти позов
to answer to the purpose — відповідати 

меті 

to answerto act
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to appeal to the fact — 1) посилатися на 
факт; 2) просити, молити; 3) оскаржити, апе-
лювати; 4) залучати 

to appear for the prosecution — виступа-
ти в суді від імені обвинувачення; видавати-
ся, виходити (з друку) 

to apply (to) — застосовувати; стосуватися 
to apply for payment — 1) звертатися з 

вимогою про сплату; 2) подавати заяву
to apply for a post — подавати заяву про 

обіймання посади; застосовувати(ся), вико-
ристовувати(ся); стосуватися 

to apply the laws — застосовувати закон 
to appoint — призначати 
to appoint a committee — засновувати ко-

мітет
to appoint provisionally — призначити 

(кого-небудь) тимчасово 
to appreciate in value — дорожчати
to appreciate the currency — підвищува-

ти курс валюти 
to approve — схвалювати 
to approve a bill — приймати законо-

проект
to approve a schedule — затверджувати 

графік 
to arise from — походити, випливати із, 

виникати з 
to arm oneself with — озброюватись (чи-

мось) 
to arraign — притягати до суду, обвинува-

чувати 
to arrange a difference — узгодити роз-

біжності
to arrange one’s affairs — 1) улагодити 

чиїсь справи; 2) домовлятися
to arrange a matter — влаштовувати, до-

мовитися; розташовувати, класифікувати
to arrange tourists in five parties — розді-

лити туристів на п’ять груп; уживати заходів
to arrange a letter of credit — відкривати 

акредитив 
to arrange payment — оплачувати, спла-

чувати 
to arrest — арештувати, затримувати 
to ascertain the circumstance — з’ясову-

вати обставини
to ask for permission — просити дозволу 
to assert — затверджувати, заявляти
to assess/appraise/evaluate/measure 

performance — оцінювати результати діяль-
ності

to assess damages — визначати збитки 
to assess the amount of tax — 1) визначи-

ти суму податку; 2) оподатковувати, штра-
фувати; 3) оцінювати майно для оподатку-
вання 

to assign — призначати, закріпляти 

to assign costs — 1) розподіляти витрати; 
2) передавати (право, власність); 3) асигну-
вати

to assign a sum — 1) асигнувати суму;  
2) призначати на посаду 

to assign to another position — признача-
ти на іншу посаду

to assume a dominating role — брати на 
себе головну роль

to assume an office — обійняти посаду
to assume measures — уживати заходів 
to assume control over — брати контроль 

над
to assume obligations/liabilities — брати 

на себе зобов’язання
to assume responsibility — 1) брати на 

себе відповідальність; 2) припускати, допус-
кати 

to assure/to guarantee — гарантувати, за-
безпечувати 

to assure oneself — 1) упевнитися; 2) стра-
хувати 

to attach a seal to a document — ставити 
печатку на документі

to attach a stamp — наклеювати марку
to attach file to e-mail — 1) прикріпити 

файл до електронного листа; 2) юр. наклада-
ти арешт/заборону, заарештовувати

to attach goods — накладати арешт на 
товар

to attach the property — 1) накладати 
арешт на майно; 2) приписувати, надавати 
(значення)

to attach importance/value to — надавати 
значення (чому-небудь) 

to attain — досягати 
to attend to smb’s needs — 1) бути уваж-

ним до чиїхось потреб; 2) бути присутнім, 
відвідувати

to attend a meeting — відвідувати збори 
to attend lectures — відвідувати лекції 
to attest a signature — засвідчити під-

пис
to attract attention — привертати увагу
to authorise a bank — 1) давати доручен-

ня банку; 2) дозволяти, санкціонувати 
to avoid extremes — дотримуватися золо-

тої середини
to avoid law — обійти закон
to avoid the risk — 1) уникати ризику;  

2) скасовувати, анулювати
to avoid the contract — анулювати кон-

тракт
to avoid a sentence — скасувати вирок
to balance an account — закрити рахунок, 

підрахувати залишок коштів на рахунку
to bargain away — віддавати за безцінь
to bargain for — умовитися

to appeal to bargain
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to bargain on price — торгуватися про ціну 
to barter away — продавати надто де-

шево
to barter for — 1) домовлятися про обмін; 

2) торгуватися 
to base a claim on — обґрунтовувати пре-

тензію 
to be accountable to — бути підзвітним 

перед 
to be achieved by smth. — досягати за до-

помогою чогось 
to be based on/upon — базуватися на 
to be called upon — бути покликаним
to charge to account — виставити на ра-

хунок
to close an account — закрити рахунок
to be concerned with — стосуватися, на-

лежати 
to be conducted — вестись, проводитись 
to be considered alive — вважатися жи-

вим 
to be default of acceptance — отримати 

відмову в акцептуванні
to be devoted to — бути присвяченим чо-

мусь 
to be divided into — поділятися на 
to be elected — обиратися 
to be equal before the law — бути рівним 

перед законом 
to be erected — бути встановленим 
to be established under the Statute — 

бути встановленим статутом 
to be guilty /of a crime/ especially /most/ 

dangerous crime — тяжкий злочин
to be headed by/to be led by — бути очо-

леним 
to be in agreement — погоджуватися
to be in harmony with — бути співзвуч-

ним з 
to be in use — бути в ужитку 
to be located — бути розташованим 
to be native to — бути притаманним 
to be obligated to — бути зобов’язаним
to be obliged on oath — бути зобов’я-

заним під присягою (клятвою) 
to be on the bargain counter — продава-

тися за низькою ціною
to be presided over (by) — головувати 
to be punishable with death — каратись 

смертною карою 
to be put to rest — покладати кінець 
to be responsible to — бути відповідаль-

ним перед 
to be separated from — бути відокремле-

ним від 
to be signature (of) — бути підписаним 

(ким-небудь) 
to be in conference — засідати

to be under articles — 1) бути зв’язаним 
контрактом; 2) товар, продукт, предмет тор-
гівлі

to become compulsory — ставати обо-
в’язковим 

to become more firmly established — ста-
вати (міцним, стійким) стабільним 

to betray — зраджувати 
to bear a heavy load — 1) нести важкий 

вантаж; 2) виробляти, народжувати
to bear children — 1) народжувати дітей; 

2) терпіти, зносити
to bear expenses — нести витрати 
to bear interest — давати відсотки 
to bear losses — зазнавати збитків/втрат 
to bear responsibility — 1) нести відпові-

дальність; 2) грати на пониження (на біржі) 
to become bankrupt — збанкрутувати 
to become due — надходити (строк пла-

тежу)
to become effective/operative/operational 

/valid — набувати чинності (закон)
to become out of business — вийти з біз-

несу, стати банкрутом (підприємство чи під-
приємець)

to become void — втрачати чинність, ста-
вати недійсним (закон, постанова) 

to become worthless — знецінюватися 
to believe reasonably — обґрунтовано 

припускати
to believe wrongly — помилково припус-

кати 
to bind — зв’язати, об’єднати 
to bind a bargain — дати завдаток
to book accommodations on the train — 

замовляти квитки на поїзд
to break (to infringe) a contract — пору-

шувати контракт
to break off an activity — припиняти ді-

яльність
to bribe smb. — брати хабарі
to bring an action against smb. — порушу-

вати справу проти когось 
to bring in balance with — привести у від-

повідність до 
to bring into being — вводити в дію 
to bring to account — притягти до відпо-

відальності 
to bring to trial — передати до суду 
to buy at a bargain — дешево купувати
to call upon — звертатися, апелювати 
to cancel (to annual) a contract — анулю-

вати контракт
to carry a seat — займати посаду 
to carry authority — впливати
to carry on legal arguments outside 

court — проводити правові дискусії за межа-
ми суду 

to bargain to carry
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to carry out — виконувати 
to carry out a plan — виконувати, здій-

снювати план
to carry out research — проводити дослі-

дження 
to carry out the laws — виконувати закони 
to catch up with the backlog — 1) ліквіду-

вати відставання; 2) резерв, запас
to challenge — давати відсіч 
to charge — звинувачувати
to charter a bank — заснувати банк
to check up the correspondence of 

documents — перевіряти відповідність доку-
ментів

to check up (to scrutinize) documents — 
перевіряти документи

to close/conclude/make/strike a bargain — 
1) укласти угоду/договір, домовитися, дійти 
згоди; 2) вигідна покупка, дешева покупка

to come to an arrangement — 1) дійти 
згоди, домовитися, порозумітися; 2) мн. за-
ходи, приготування

to commence — починати 
to commit a crime — бути винним у злочині
to commit a theft/larceny/ — крадіжка зі 

зломом
to comply with — задовольняти (щось), 

відповідати (чомусь) 
to comprise — охоплювати 
to conclude a contract — укладати кон-

тракт
to conclude a treaty — укладати договір
to conclude an alliance — укладати союз
to conduct — вести, керувати 
to confine — позбавляти свободи 
to confirm the acceptance of smth. — під-

твердити прийняття чогось
to conform to smth. — відповідати чо-

мусь 
to conquer — завойовувати 
to consider a contract — розглядати 

контракт
to consider the need — враховувати необ-

хідність
to consist of — складатися 
to convene — скликати, збирати 
to convict — признати винним; виносити 

вирок 
to cope with — упоратися з 
to create/establish/set up a base — ство-

рити базу 
to crown — вінчати, увінчувати, закінчу-

вати 
to cry out against cruelty — виступати 

проти насильства 
to damage — завдавати шкоди, псувати 
to deal with civil matters — мати справу з 

цивільними питаннями

to deal with human destiny — мати спра-
ву з людськими долями 

to declare/go into/file for bankruptcy — 
оголосити про банкрутство

to defend — захищати 
to delegate authority — делегувати владу
to delete from a document — викреслюва-

ти з документа
to deliver an address — виступити з про-

мовою 
to deliver documents — видавати доку-

менти
to deny access — заборонити доступ
to deny admission — 1) закрити доступ, 

не пускати; 2) юр. визнання
to depend on — залежати від 
to deposit money with/in a bank — по-

класти гроші в банк
to deprive of liberty — позбавляти сво-

боди 
to derive (from) — походити 
to derive benefit (from) — 1) мати ко-

ристь (від, з); 2) матеріальна допомога, пен-
сія

to dissolve an agreement — розірвати уго-
ду

to detain — затримувати, взяти під охо-
рону

to detect a crime — особливо небезпеч-
ний злочин

to determine — визначати 
to determine measures — встановлювати 

міри 
to develop relationship — розвивати від-

носини
to discharge — 1) виконувати, здійснюва-

ти; 2) звільняти з-під варти 
to discharge one’s duties — виконувати 

свої обов’язки
to dispense (with) — обходитись (без чо-

гось) 
to display oneself — проявляти (себе) 
to dissolve — розпускати 
to dissolve/revoke/terminate an alliance — 

розірвати союз 
to distinguish — розрізняти, відокремлю-

вати 
to draw on an account — брати гроші з 

рахунка
to draw on a bank — брати гроші з банку 
to draw money from a bank — одержувати 

гроші в банку
to draw up the balance — збалансовувати, 

зводити баланс
to educate — виховувати, надавати освіту
to elect — обирати 
to embody — втілювати; здійснювати 
to emerge from — виникати з 

to carry to emerge
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to empower — уповноважити
to enable — давати змогу 
to enforce — 1) проводити в життя (за-

кон); 2) спонукати, примушувати; 3) підси-
лювати 

to enter in a list — вносити у список
to enter smth. in documents — вносити у 

документи
to establish — засновувати, встановлюва-

ти
to establish conditions — створювати 

умови 
to exceed — перевищувати
to exclude — виключати 
to execute (to perform, to implement) a 

contract — виконувати контракт
to exercise — виконувати 
to facilitate — полегшувати, сприяти, до-

помагати 
to facilitate peaceful change — сприяти 

змінам/просувати зміни 
to facilitate the administration of 

justice — сприяти здійненню правосуддю
to fail to heed — не зважати на 
to file a written memorial — складати (по-

давати) петицію 
to file an appeal — подавати апеляційну 

скаргу; прохання
to file papers — подавати документи на 

реєстрацію
to find industrial application — знайти за-

стосування у промисловості 
to find market acceptance — здобути ви-

знання ринку (про товари та послуги)
to fit smth. — відповідати чомусь 
to forward (to send) documents — на-

правляти документи
to fulfill — виконувати, втілювати 
to gain an advantage of/over smb. — 1) взя-

ти гору над кимось; 2) вигода, користь
to gain support — отримувати підтримку 
to give/render an account — звітувати
to give an assignment — дати завдання 
to give advisory opinions — давати пора-

ди 
to give authority to — надавати повнова-

ження 
to give juridical advice — давати юридич-

ні поради 
to give specialist legal advice — надавати 

консультацію юриста-спеціаліста 
to go into details — вдаватися в подро-

биці
to govern — керувати, правити 
to graduate from the University — закін-

чити університет 
to grant — погоджуватися, дозволяти 
to grant a licence — видавати ліцензію

to grant an advance — внести завдаток; 
надати аванс

to grant an annulment — дати згоду на 
знищення 

to grant bail — гарантувати
to ground — обґрунтовувати 
to grow worse — погіршуватись 
to have an account in/with a bank — мати 

рахунок у банку
to have the exclusive right of — мати ви-

ключне право 
to head — очолювати 
to hear cases — заслуховувати справи 
to hold /carry out/an inquiry — проводи-

ти розслідування; дізнання
to hold a contract — мати контракт
to hold an appointment — 1) обіймати по-

саду; 2) домовлена зустріч (у лікаря, перука-
ря)

to hold hearings — проводити слухання 
to hold high judicial office — займати ви-

соку судову посаду 
to hold office — займати посаду 
to impose І — встановлювати, призначати 
to impose ІІ — нав’язувати 
to impose a ban — забороняти, накладати 

заборону
to impose a penalty — накладати (при-

значати) покарання 
to impose punishment — виносити пока-

рання 
to impute — звинувачувати, ставити за 

вину 
to indict — обвинувачувати (згідно з об-

винувальним актом) 
to indict somebody — представити обви-

нувачення 
to influence the English Law — впливати 

на англійське право 
to inherit — успадковувати 
to initial a contract — парафувати договір
to initiate — ініціювати 
to injure — заподіяти шкоду; порушувати 

права 
to instigate — провокувати, підбурювати 
to institute proceedings against — пору-

шувати справу проти
to intend — мати намір, вдаватися 
to interact — взаємодіяти 
to interrogate — допит
to intervene — втручатися 
to investigate a case — розслідувати 

(справу)
to investigate thoroughly — розслідувати 

ретельно 
to involve — пepедбачати 
to iron out — відсторонювати 
to issue — 1) видавати; 2) питання 

to empower to issue
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to issue a call — звернутися з закликом 
to issue a licence — видавати ліцензію
to keep an account — вести рахунок
to keep an account at a bank — мати ра-

хунок у банку 
to keep in confinement — утримання у 

місцях позбавлення волі 
to leave the trace — залишили свій відби-

ток 
to lend assistance — надавати допомогу 
to lift a ban — знімати заборону
to lodge — подавати касацію 
to lodge a protest — заявляти протест 
to maintain — зберігати 
to maintain Candidate theses — захищати 

кандидатські дисертації 
to maintain order — підтримувати порядок 
to make (to conclude) a contract — укла-

дати контракт
to make (to take) a copy of — зняти ко-

пію з
to make a list — складати список
to make an appointment — призначити 

зустріч 
to make arrangements — вживати захо-

дів
to make political decisions — приймати 

політичні рішення 
to master the theory — оволодіти теорією
to meet requirements — відповідати ви-

могам
to meet the deadline — вкластися в тер-

мін
to negotiate a contract — обговорювати 

контракт
to obtain an advance of money — отрима-

ти грошовий аванс 
to obtain (to grant) an interview — отри-

мати (дати) інтерв’ю
to obtain a necessary licence — отримува-

ти необхідну ліцензію
to offer an apology — перепрошувати, 

просити пробачення
to omit — пропускати, не включати
to open an account — відкрити рахунок
to overcome — подолати, усувати 
to overdraw an account — допустити 

овердрафт
to override — відхиляти 
to owe — завдячувати 
to participate — брати участь
to pass — проходити; приймати 
to pass a resolution — виносити резолю-

цію
to pay an account — оплатити рахунок
to pay attention to (smb./smth.) — звер-

тати увагу; догляд (за технікою та ін.), об-
слуговування

to pay taxes and duties — платити подат-
ки та мита

to perform inspections — проводити ін-
спекції

to perform military services — виконува-
ти військову службу 

to place/publish run an advertisement 
for — розміщувати/публікувати рекламне 
оголошення

to pose a question — формулювати (ви-
кладати) питання 

to post bail for — поручитися за (когось), 
брати на поруки

to present (to submit) documents — 
представляти документи

to present for acceptance — подати до ак-
цептування

to preserve peace — зберігати мир 
to preside over — головувати 
to prevent a crime — запобігати злочину 
to proclaim — проголошувати 
to promote — сприяти 
to promote better standards of life — 

сприяти кращим стандартам життя 
to promote social progress — сприяти со-

ціальному прогресу 
to pronounce an indictment — вимовляти 

обвинувальну промову 
to provide clients with — забезпечувати 

клієнтів 
to provide the means — забезпечувати за-

собами 
to provide with an acceptance — акцепту-

вати 
to punish — карати 
to push aside — відкинути 
to put under a ban — забороняти 
to question — допитувати; опитувати; 

ставити питання
to ratify appointments — ратифікувати 

призначення 
to receive (to get) documents — отриму-

вати документи
to recognize — впiзнавати; визнавати 
to recover debts — стягувати борги у су-

довому порядку 
to recruit personnel — набирати штати
to reeducate — перевиховувати 
to reelect — переобирати 
to refer to — посилатися, відправляти 
to refrain from — утримуватись 
to refuse — відмовляти 
to regulate — регулювання; правило 
to reign — царювати 
to release — звільняти 
to release smb. on bail — 1) звільнити 

кого-небудь на поруки; 2) гарант, індосант
to renounce — відмовлятися 

to issue to renounce
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to report to — звітувати перед 
to rescind an agreement — анулювати 

угоду/договір 
to reserve — зарезервувати 
to resign — відмовлятися від посади 
to resort authority — узурпувати/брати 

на себе повноваження
to respect — поважати 
to restrict — обмежувати 
to resume an activity — поновлювати ді-

яльність 
to retain — утримувати 
to retire — іти у відставку
to revise a contract — переглядати кон-

тракт
to root out — викорінювати 
to rule — управляти, правити 
to run — відбуватись, виставляти свою 

кандидатуру на виборах, змагатись 
to second a motion — підтримати пропо-

зицію
to second words with deeds — підкріплю-

вати слова справами
to secure — забезпечувати 
to seek (sought, sought) — шукати 
to sell on account — продавати в кредит
to serve — служити 
to serve/sit on a jury — бути членом суду 

присяжних 
to set out І — встановлювати, виставляти 

напоказ 
to set out ІІ — викладати (у документі) 
to set up — створювати 
to settle an account — розплачуватися за 

рахунком
to settle disputes — вирішувати, врегульо-

вувати суперечки 
to show documents — пред’являти доку-

менти
to sign — підписувати 
to sign a contract — підписувати кон-

тракт
to sit in the House — брати участь у засі-

данні палати 
to specialize — спеціалізуватися 
to spring forth — поширюватись 
to stand on guard — стояти на варті 
to steal/stole-stolen/ — хабар
to stick a formulae — притримуватись 

формули 
to stipulate — обговорювати (умови) 
to store — вміщувати, зберігати 
to strike a balance — підбивати баланс
to subdivide — поділяти(ся); підрозділя-

ти 
to submit — виносити на розгляд 
to submit a question — поставити питан-

ня в письмовому вигляді

to submit for approval — подати на за-
твердження

to substantiate — обґрунтовувати 
to suffer a just punishment — понести 

справедливе покарання
to surrender (to hand over) documents — 

передавати документи
to survive — продовжувати існування 
to suspect of a crime — підозрювати у 

злочині
to systematize — систематизувати, упо-

рядковувати 
to table — відкладати 
to take bribes — хабарник
to take enforcement actions — застосову-

вати примусові дії 
to take part — брати участь 
to take part in appeal — брати участь в 

апеляції 
to take preventive actions — застосовува-

ти превентивні/попереджувальні дії 
to take strong doses — прийняти велику 

частину 
to tend to — мати тенденцію 
to tender an apology — вибачатися 
to the amount of — на суму; підсумок
to the letter — буквально
to train specialists — готувати спеціаліс-

тів 
to transfer authority — передавати повно-

важення
to transmit — передавати 
to treat with — мати справу 
to try І — 1) засуджувати; 2) розбирати, 

розслідувати 
to try ІІ — судити 
to turn to advantage — бути прибутко-

вим, вигідним
to unify — об’єднувати, возз’єднувати 
to uphold of mores — підтримання зви-

чаїв 
to verify accounts — вивіряти рахунки
to verify documents — перевіряти доку-

менти
to vest (in) — надавати, (-ся) 
to vest authority — 1) наділяти повнова-

женнями; 2) авторитет, фахівець 
to violate the law — порушувати закон 
to vote — голосувати 
to waive the inspection — відмовитися 

від інспекції
to win approval — одержати схвалення 
to withdraw money from an account —  

1) знімати гроші з рахунка; 2) звіт, повідом-
лення, доповідь 

to word a clause — сформулювати пункт
to word a clause of a contract — сформу-

лювати пункт договору

to wordto report
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to work out the plan — виробляти план
token money — біллоні (розмінні) гроші
tokenism — окозамилювання
Tokyo Round — Токійський раунд
Tokyo round codes — кодекси, прийняті 

на Токійському раунді
tolerance — п допустиме відхилення
toll — 1) мито, збір; 2) плата (додаткова) 

за послуги 
tommy — продукти, які видають робітни-

кам замість заробітної плати
tone — настрій (ринку); тенденція; за-

гальна атмосфера, умови 
tongue — язик, мова 
ton-mile — 1) тонно-миля; 2) вантажо-

обіг
tonnage — 1) тоннаж, вантажність у тон-

нах; 2) тоннажний (корабельний) збір
too-big-to-fail — надто значущий, щоб 

збанкрутувати
tool — 1) інструмент; механізм; 2) спосіб, 

засіб
top — 1) найвища точка; найвищий сту-

пінь; 2) найвища ціна 
top-down integration — нисхідна інтегра-

ція
top secret — “цілком таємно” (позначка 

на документах)
tort — делікт 
torture — катування
total — сума, підсумок
total amount — загальна сума
total assets — загальна вартість майна, 

сума балансу
total benefit to society — сукупна вигода 

для суспільства
total cost function — функція сукупної 

вартості
total cost, TC — сукупна вартість
total/market surplus, TS — сукупний/

ринковий надлишок
total number — загальна кількість 
total spending — загальна сума витрат
total strategy — загальна стратегія
totaling — що складає (у сумі), що нара-

ховує (у сумі) 
totalize — підводити підсумок, підсумо-

вувати
total producer surplus, PS — сукупний 

надлишок виробників
total product of a variable input, TP — су-

купний продукт змінного фактора
total quality management (tqm) — 

суцільно-якісне управління 
total revenue, TR — сукупна виручка
total revenue, TR benefit, TSB — сукупна 

вигода для суспільства; сукупна соціальна 
вигода

tote — 1) перевезення, перенесення (то-
варів); 2) вантаж

touch — дотик, контакт; зв’язок
tourism — туризм
tout — людина, яка настійливо пропонує 

свій товар; комівояжер 
town — адміністративний центр; місто, 

містечко; амер. міська громада; амер. муні-
ципалітет; шотл. садиба, ферма; ~ ship район 
округу штату (США); ~ authorities міські 
власті; ~ authority міська влада; ~ bailiff 
міський судовий пристав, судовий пристав 
міського суду; ~ charter міський ста тут;  
~ corporate самоврядний міський населений 
пункт; ~ council  міська муні ципальна рада, 
муніципалітет; орган самоврядування міста; 
~ councillor (councilor) муніципальний рад-
ник, член міської муніципальної ради;  
~ court міський суд; ~ dweller міський жи-
тель; ~ force міська поліція; ~ hall міська ра-
туша, муніципалітет; ~ judge міський суддя; 
~ police міська поліція

trace — 1) простежувати; з’ясовувати, 
розшукувати; 2) встановлювати стан

tracer — запит про відправлення чи вида-
вання вантажу

track — 1) курс; шлях; 2) залізнична ко-
лія; 3) маршрут польоту 

trackage — 1) залізнична мережа; 2) до-
звіл на користування залізничними колія-
ми 

track record — послужний список
tracking — відстеження
tradable — переміщуване благо; товар 

для міжнародної торгівлі
trade — 1) професія; (роздрібна) тор-

гівля; обмін; 2) торгувати; міняти, об-
мінювати; обмінюватися; ~ acceptance ак-
цептована комерційна тратта; ~ act закон 
про торгівлю; ~ agreement тор говельна уго-
да; ~ Agreement Act За кон про торговельні 
угоди; ~ and payments agreement угода про 
това рообіг і платежі; ~ barriers торговельні 
бар’єри (обмеження); ~ bill торгова тратта;  
~ board комісія з питань заробіт ної плати  
(в галузі промисловості); ~ council об’єднан-
ня професійних спі лок; ~ custom торговий 
звичай; ~ delegation торгова делегація; ~ 
des cription опис товарів; торгова назва (то-
вару)

trade account receivable — рахунок роз-
рахунків з покупцями

trade allowance — 1) знижка роздрібним 
торговцям; 2) утримання (річне, місячне і т. д.)

trade and competition — торгівля і конку-
ренція

trade and environment — торгівля і дов-
кілля

to work trade
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trade and investment — торгівля та інвес-
тування

trade and labour standards — торгівля і 
трудові стандарти

trade area — район збуту 
trade balance — торговельний баланс
Trade Barriers Regulation — Регламент 

про торговельні бар’єри (перешкоди)
trade coverage ratio — індекс покриття 

торгівлі
trade creation — поліпшення ситуації в 

міжнародній торгівлі
trade deficit — торговельний дефіцит
trade distortion measure — заходи, що 

спотворюють/порушують торгівлю
trade disputes — торгові суперечки
trade diversion — зміна географічної 

спрямованості торгових потоків
trade facilitation — спрощення процедур 

торгівлі
trade-in — зустрічний продаж 
trade in services — торгівля послугами
trade liberalization — торговельна лібера-

лізація
trademark — товарний знак
Trade negotiations Committee — Комітет 

СОТ з торговельних переговорів
trade on rights on pollution — торгівля 

правами на забруднення
trade preferences — торговельні префе-

ренції
trader — 1) торговець; 2) біржовий ма-

клер; спекулянт
trade policy — торговельна політика
trade policy review mechanism — меха-

нізм огляду торговельної політики
trade-off — компроміс; альтернативний 

вибір
trade-off between more equality and more 

efficiency — компроміс між більшою мірою 
рівності та більшою мірою ефективності

trade-off between the value of services at 
home and the value of earnings — компроміс 
між цінністю домашніх послуг і цінністю за-
робітку

trade regime — торговий режим
Trade-related Intellectual Property 

(TRIPS) — торговельні аспекти прав інте-
лектуальної власності

Trade-related Investment Measures 
(TRIMS) — пов’язані з торгівлею інвести-
ційні заходи

trade remedies — кошти торговельного 
захисту

tradesman — 1) торговець, роздрібний 
торговець; 2) ремісник

trade surplus — активне сальдо торгового 
балансу, активний торговельний баланс

trade turnover — торговельний оборот 
trade union — профспілки 
trade-weighted average tariffs — серед-

ньозважені торгові мита
trade-wise — за галузями промисловості 

чи торгівлі 
tradeable goods — придатні для торгівлі 

товари
trading — 1) торгівля; 2) виробнича ді-

яльність; 3) укладання угод 
trading-up — збільшення капіталовкла-

день у торгівлю 
traditional approach to administration 

theory — традиційний підхід до адміністра-
тивної теорії

traditional authority — традиційна влада
traffic — перевезення, торгівля
trafficking in persons — торгівля людьми
train — потяг (поїзд)
trainee — учень (на виробництві), ста-

жист
trainer mobility — викладацька (тренер-

ська) мобільність
training — професійна освіта
training aids — навчальні посібники
training needs — потреби у навчанні
transaction — 1) провадження; 2) справа, 

угода, операція
transaction account — поточний рахунок, 

короткостроковий депозит
transactions between related parties — 

угоди між спорідненими сторо нами
transactions cash balances — рахунки за 

готівкові угоди 
transactions costs — трансакційні/опера-

ційні витрати
transaction price — фактична ціна продажу
transaction valuе — трансферна ціна
trans-boundary — транскордонний
trans-boundary threats — транскордонні 

загрози
Trans-European networks — трансєвро-

пейські мережі
transactionalism; transactionalist 

approach — трансакціонізм
transfer — трансфер
transfer list — опис документів, переда-

них на зберігання
transferability of capital — мобільність 

капіталу
transferal — переведення, перенесення, 

переміщення
transferee — особа, на яку пе реходить 

право; особа, якій передаєть ся право (товар 
тощо), правонаступ ник, правонабувач; індо-
сат, цесіонарій 

transferee of property — правонаступник 
влас ності

trade transferee
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transference — 1) передавання, перене-
сення; 2) переказ (грошових сум) 

transferor — особа, що перепоступається 
своїм правом, індосант

transfer of balance — перенесення сальдо
transfer of capital — переведення (транс-

фер) капіталу
transfer of competences — передавання 

компетенцій
transfer of profits — переведення прибутків
transfer payment — трансферний платіж
transfer pricing — трансферне ціноутво-

рення
transformation — трансформація, пере-

творення; зміна
transformation curve — крива трансфор-

мації
transformation function — функція транс-

формації
transitional arrangements — 1) тимчасові 

заходи; 2) класифікація, систематизація, 
розташування

transit letter — інкасовий лист
transitional assistance — перехідна допо-

мога
transitivity axiom — аксіома транзитив-

ності/перехідності
transitory income — скороминущий дохід
transmaterialization — трансматеріалізація
transmission of knowledge — передаван-

ня знань
transmit — передавати, відправ ляти, над-

силати, передавати до іншої інстанції (спра-
ву), перевідступати, по силатися на право 
третьої сторони (у колізійному праві); ~ a bill 
передавати законопроект (до вищої інстанції 
за конодавчого органу); ~ a right пере-
відступати право; ~ a secret radio message 
передавати секретне радіопо відомлення;  
~ cryptogram (cryptograph) передавати 
шифрограму; ~ encrypted message передава-
ти шифрограму; ~ property перевідступати 
майно

transnational — транснаціональний
transnational dissemination of culture — 

транснаціональне поширення культури
transnational organised crime — міжна-

родна організована злочинність
transparency — прозорість
transparency of the proceedings (of the 

institutions) — прозорість роботи (інститу-
цій)

transparent — загальнодоступна інфор-
мація

transportation — перевезення, транспор-
тування; транспорт

travel accommodation — 1) готель у міс-
цях зупинок під час подорожі; 2) позичка

travel cost method — врахування дорож-
ніх витрат

traverse — 1) оскарження, оспорення; за-
перечення відповідача (підсудно го); запере-
чення відповідача по суті позову (справи), 
заперечення підсудно го по суті позову 
(справи), заперечен ня проти висновку екс-
перта, заперечен ня фактів, що наводяться 
супротивною стороною; 2) оскаржувати, ос-
порювати; заперечувати по суті (позо ву, 
справи), заперечувати твердження позивача; 
~ a charge повністю заперечувати (відкида-
ти) висунуте (виставлене) обвинувачення;  
~ a claim заперечувати підставу позо ву, запе-
речувати проти позову по суті; ~ a subject 
всебічно обговорювати пи тання; ~ an 
accusation повністю запе речувати (відкида-
ти) висунуте (виставле не) обвинувачення;  
~ an action запере чувати підставу позову, за-
перечувати проти позову по суті; ~ an 
indictment (information) повністю заперечу-
вати (відкидати) висунуте (виставлене) 
обви нувачення; ~ of accusation (charge, 
indictment) заперечення (спростуван ня) по-
даного позову, спростування висунутого (ви-
ставленого) обвинувачен ня; ~ of office оскар-
ження результатів розслідування з питань, 
що пов’язані з правом корони на майно; ~ to 
the answer заперечення позивача (обвинува-
ча) на відповідь відповідача (підсудного)

treason — зрада 
treasurer — скарбник, касир, завідувач 

фінансового відділу
treasury — 1) державна скарбниця;  

2) скарбничі векселі 
treasury bill — казначейський вексель
treasury bonds — казначейське зобо-

в’язання
treasury stock — бухгалтерські (казна-

чейські) акції
treatment — трактування; повод ження  

(з кимось), перевиховання непов нолітніх 
правопорушників; некаральний вплив на 
злочинця; лікування; режим (інвестиційний 
тощо); обслуговуван ня

treatment group — група, що доглядається
treaty — 1) договір (як правило, між дер-

жавами); конвенція; 2) переговори
treaty of accession — договір про вступ
tree — деревоподібна схема; дерево
trend — тенденція, рух; загальний напря-

мок (руху); зміна
trend-like — що проявляється як тенденція
trends in policy analysis — тренди/тен-

денції в аналізі політики
trespass — 1) зловживання; зазіхан ня, 

злочинне посягання (на особу, за кон, право, 
принцип)/правопорушен ня, (злочинне) пору-

transference trespass
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шення (об’єктив ного або суб’єктивного пра-
ва); вторг нення; злочинне (протиправне) 
пору шення володіння із завданням шкоди, 
заподіяння (завдання) шкоди; позов про на-
несення збитків; позов про порушення воло-
діння; заявлення необґрунтованої претензії; 
2) здійснювати правопорушен ня, зазіхати (на 
особу, закон, право, принцип); протиправно 
порушувати володіння із завданням шкоди; 
порушу вати (суб’єктивне або об’єктивне пра-
во); завдавати шкоди, зловживати; за являти 
необґрунтовану претензію, втручатися

trespasser — браконьєр
tret — рефакція (знижка на витік, роз-

трушування чи пошкодження товару)
trial — випробовування; дослідження; пе-

ревірка; проба; дослід 
trial court — суд першої інстанції
trial order — пробне замовлення
triangulation — тріангуляція
trident — тризуб 
trigger — точка подання замовлення
trigger price — тригерна ціна
trim — готовність, стан готовності
TRIMS Illustrative list — ілюстративний 

перелік ТРІМС
trouble — 1) скрута, труднощі; зусилля;  

2) несправність; пошкодження; аварія
trouble-free — безаварійний; безвідмов-

ний; безперебійний 
troubleproof — 1) безаварійний, безпере-

бійний; 2) із захистом від пошкоджень 
troubleshooting — віднайдення, пошук 

несправностей 
trough — 1) найглибша точка (падіння 

виробництва, цін); 2) найнижча точка, дно
truck — 1) обмін, товарообмін; 2) оплата 

праці натурою
truck farming — сільське господарство
truckload — 1) вантажність (автомобі-

ля); 2) мінімальний вантаж, оплачуваний за 
пільговим тарифом 

true — вірний 
true account — правдива, достовірна ін-

формація
truly global language — дійсно глобальна 

мова 
trust — 1) довірча власність; майно, яким 

управляють за дорученням; управ ління май-
ном за дорученням, розпоряд ження майном 
на засадах довірчої влас ності; довірчий 
фонд, траст; довірчі майнові відносини; віра, 
довіра; опіка; підопічна територія; відпові-
дальне ста новище, обов’язок; зобов’язання; 
2) підопічний; 3) довіряти; покладатися; до-
ручати піклуванню; ~ area підопічна терито-
рія; ~ company компанія, ство рена для ви-
ступу як довірчий власник; трастова компа-

нія, траст-компанія; ~ deed акт заснування 
довірчої власності, акт передачі під опіку; 
акт передачі на зберігання; ~ estate права до-
вірчого власника; майно, що управ ляється за 
дорученням; майно, що є предметом довірчої 
власності; права бенефіціарія; ~ formation 
заснування трасту; ~ fund довірчий фонд, 
траст-фонд; ~ funds довірчі кошти; капітал, 
переданий у довірче управління; ~ of limited 
duration опіка на обмежений строк (термін); 
~ property довірча власність; власність, що 
управляється за дорученням; ~ receipt роз-
писка на довірчій основі; ~ state держава-
опікун

trusted — надійний; довірений
trustee — 1) опікун; попечитель; особа, 

яка розпоряджається майном на засадах 
довір чої власності; довірчий власник (одна з 
осіб, які розпоряд жаються майном на засадах 
довірчої власності); довірена особа; держава-
опікун, держава (країна), що здійснює опіку; 
2) бути опікуном; бути попечи телем; призна-
чати опікуном; признача ти попечителем;  
~ corporation корпо рація, створена для ви-
ступу як довірчий власник; ~ in bankruptcy 
керуючий конкурсною масою; ~ of the court 
довірчий власник за призначенням суду

trusteeship — опіка, опікунство, попечи-
тельство; управління за доручен ням

trusteeship territory — підопічна (під-
мандатна) тери торія

trustiness — надійність
trustless — не надійний
trustworthy — кредитоспроможний; який 

заслуговує на довіру 
trusty — вірний, надійний
truth — правда 
truthful — правдивий 
try — притягати до судової відповідаль-

ності; розслідувати (справу, випадок), судити 
(у суді); ~ а case розглядати справу, вести су-
довий процес (про суд дю); ~ a crime розсліду-
вати злочин (су дом); ~ a criminal судити зло-
чинця; ~ a statute of lunacy проводити 
розслі дування з приводу клопотання про 
при значення опіки над психічнохворим;  
~ complaint розглядати справу за скаргою;  
~ credit перевіряти надійність (свідка); ~ for 
an offence (offense) судити за злочин;  
~ impeachment розглядати справу в порядку 
імпічменту; ~ in absentia судити (розглядати 
справу) заочно; ~ information розглядати 
спра ву за заявою про обвинувачення;  
~ inquisition розглядати справу з дізнан ня;  
~ on a criminal charge судити за криміналь-
ним обвинуваченням; ~ on accusation 
(charge) розглядати спра ву за обвинувачен-
ням; ~ on complaint розглядати справу за 

trespasser try
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скаргою; ~ on impeachment розглядати спра-
ву в по рядку імпічменту; ~ on information 
розглядати справу за заявою про обви-
нувачення;  ~ on the chargf (of smth.) судити 
за обвинуваченням (у чомусь); ~ summarily 
розглядати в по рядку спрощеного прова-
дження

tumble — падати (про ціни, курси) 
turn — 1) завершена спекулятивна обо- 

рудка; нетривалий період діяльності; пово-
рот; зміна; 2) ставати, робитися; повертати, 
змінювати напрямок

turn-in — зустрічний продаж
turn in the report — здавати звіт
turning back at the border — видворення 

на кордоні
turnout — 1) випуск (продукції виробни-

цтва); 2) відсоток населення, яке прийшло 
на вибори 

turnover — 1) обіг, оборот; 2) оборотність 
товарних запасів

turnover tax — податок з обороту
turn-round — оборотність (вагонів)
tutwork — відрядна (акордна) робота
twinning — твінінг; наслідування
two-factor theory of motivation — дво-

факторна теорія мотивації
two person game — гра двох осіб
two-speed Europe — двошвидкісна Європа
tycoon — пpoмисловий магнат
tying (bundling) — комплектування
type І/type II errors — помилка першо-

го/другого типу
types of policy documentation — типи до-

кументації з державної політики; типи аналі-
тичних документів

tyranny by the majority — тиранія біль-
шості

tumble tyranny
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ultimate geographic limits of the Union — 
граничні географічні межі Союзу

ultimately — максимально 
unable — нездатний 
unable to pay — неплатоспроможний 
unaided market — нерегульований ри-

нок
unallowables — затрати чи виплати, що 

не підпадають під пільги 
unamortized — неамортизований
unanimity — одностайність
unanimity rule — правило одноголоснос-

ті; правило одностайного голосування
unanimously — одноголосно 
unanticipated effects — неочікувані ре-

зультати
unassessable — неоподатковуваний; що 

не підпадає під оподаткування
unaudited — 1) неперевірений; 2) нереві-

зований
unauthorized access — незаконне вико-

ристання, несанкціонований доступ 
unavailability — 1) відсутність; 2) непри-

датність; невідповідність вимогам
unbalanced — неврівноважений, незба-

лансований
unbiased estimator — неупереджені фор-

мули (оцінки коефіцієнтів)
uncalled — невикористаний, яким не ско-

ристалися 
uncertainty — невизначеність
unchecked — безперешкодний, непереві-

рений 
uncollected — неотриманий, неінкасова-

ний
unconvertible — неконвертований, незво-

ротний; нерозмінний, що не підпадає під 
вільний обмін 

UN Convention on Biological Diversity 
(CBD) — Конвенція ООН про біологічне 
різноманіття

uncrossed — некросований (неперекрес-
лений) (про чек) 

uncustomed — необмитнюваний; не опла-
чений митним збором 

undated reference (to standards) — пла-
ваюче посилання (на стандарти)

underactivity — недостатня економічна 
діяльність

under advice — при повідомленні, опові-
щенні

underbid — зробити пропозицію, запро-
понувати (за нижчою ціною порівняно з ін-
шими) 

undercapacity — 1) недостатність вироб-
ничої потужності; 2) недостатня (занижена) 
продуктивність; ~ undercapitalized недостат-
ньо капіталізований; з недостатнім оборот-
ним капіталом

undercharge І — 1) занижена ціна; 2) при-
меншені витрати (у рахунку) 

undercharge ІІ — 1) призначати надто 
низьку ціну; 2) рахувати менше, ніж слід; не-
довантажити 

undercover — таємний, секретний
undercut — збивати (ціни); продавати за 

нижчими цінами 
undercutter — торговець, який збиває 

ціни 
underdeclaration of income — заниження 

доходів 
underdepreciation — недооцінювання 

амортизації
underdeveloped — слаборозвинений, не-

достатньо розвинений 
underdevelopment — низький рівень еко-

номічного розвитку, (економічна) відста-
лість

underemployment — 1) неповна зайня-
тість; 2) робота, що не відповідає кваліфікації

underestimate (underestimation) — недо-
оцінка, недооцінювання 

underexporting — недостатній експорт
underimporting — недостатній імпорт
underinsurance — неповне страхування; 

страхування на низькі суми 

U

ultimate underinsurance
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underinvestment — нестача інвестицій
underinvoicing — заниження цін
underinsuring — недостатнє страхування
under jurisdiction — у сфері повноважень
underlease (underletting) — суборенда 
underloading — неповне завантаження, 

недовантаженість 
undermaintenance — низька якість об-

слуговування і ремонту 
underpaid — низькооплачуваний 
underpayment — оплата праці за нижчи-

ми від встановленого мінімуму ставками; 
низька оплата праці 

underperformance of economy — низька 
економічна активність

underpin — підтримувати; зводити фун-
дамент

underpricing — встановлення цін, що не 
покривають собівартості 

underproduce — недовиробляти, випус-
кати продукцію в недостатній кількості

underquote — призначати нижчі ціни 
underrate — 1) недооцінювати; 2) давати 

занижені номінальні характеристики
undersell — продавати за заниженою ці-

ною, продавати дешевше від інших
underselling — продаж за зниженими ці-

нами, розпродаж 
under separate cover — окремою поштою
understaffed — недокомплектований 

(про штати); що відчуває нестачу (брак) ро-
бочої сили 

understanding — домовленість, взаєморо-
зуміння, згода

understate — применшувати, занижувати
understated — занижений
undertake — 1) братися, розпочинати 

(справу), організовувати, вживати (заходів); 
2) брати на себе; 3) гарантувати, ручатися

undertaker — підприємець 
undertaking — 1) підприємництво; спра-

ва; захід; 2) гарантія; зобов’язання, угода
undertenant — суборендар, піднаймач
under-the-counter — (що продається) 

з-під прилавка 
undertime — 1) неповний робочий день; 

2) короткий термін 
undertone — основний настрій, тенденція 

(ринку)
underutilization — неповне використан-

ня, недовантаження, низький рівень вико-
ристання

undersell — продавати за заниженою ці-
ною, продавати дешевше від інших

underselling — продаж за зниженими ці-
нами, розпродаж 

understaffed (undermanned) — недо-
комплектований 

understanding — домовленість, взаєморо-
зуміння, згода 

Understanding on financial services — до-
даток щодо фінансових послуг

Understanding on Rules and Procedures 
Governing the settlement of Disputes — до-
мовленість про правила і процедури врегу-
лювання суперечок

understocking — недостатній запас това-
рів 

underwriting — 1) підтвердження, під-
писка; 2) прийняття на страхування 

undigested — надлишковий; непроданий 
undischarged — 1) неоплачений; 2) не 

відновлений у правах
undischarged bankrupt — не поновлений 

у правах банкрут 
undivided — нерозділений, нерозподіле-

ний 
undivided authority — єдиновладність
undo — знищувати, анульовувати 
undue — 1) непротермінований, що за 

терміном не підлягає оплаті; 2) невідповід-
ний 

unearned income — нетрудовий дохід
unfair business practices — недобросовіс-

на ділова практика
unfair pricing Practices — недобросовісна 

цінова практика
unfair trading practices — нечесна/недо-

бросовісна торгова практика
unfavourable balance — пасивний баланс
unefficient — неефективний 
unemployment benefit — допомога з без-

робіття
unemployment insurance — страхування 

по безробіттю
unemployment rate — рівень безробіття
unencumbered — вільний від боргів; не-

заставлений; необтяжений 
unendowed — 1) не забезпечений (капі-

талом) 
unevenness of development — нерівно-

мірність розвитку 
unexecuted — невиконаний (про замов-

лення); неоформлений 
unexpected inflation — непередбачена ін-

фляція
unfair — несправедливість (у розподілі 

благ та доходів)
unfair trade practices  — нечесна торго-

вельна практика
unfavorable — несприятливий; пасивний
unforeseen circumstances dilemma — ди-

лема непередбачених обставин
unicard — вид кредитної картки 
unified exchange rate — уніфікований ва-

лютний курс

underinvestment unified
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unified standards — уніфіковані стандарти 
unfit — непридатний, невідповідний
unfluctuating — стійкий (валюта)
unfunded — сконсолідований, коротко-

терміновий 
uniform — однаковий
uniform application of the Community 

law — однакове застосування права Спільноти
uniform interpretation of Community 

law — однакове тлумачення права Спільноти
uniform wholesale prices — єдині оптові 

ціни
unilateral arrangement — одностороння 

угода по визнанню
unilateralism — унілатералізм (односто-

ронні дії)
unilaterally aligned standard — односто-

ронньо узгоджений стандарт
unincorporated association — 1) некорпо-

ративна асоціація; 2) спілкування, зв’язок
uninformed demand — непоінформова-

ний попит
uninsured — незастрахований
uninvested — невкладений, неінвестова-

ний
Union (The Union) — (Європейський) 

Союз
Union’s external representation — зо-

внішнє представництво Союзу
unissued — невипущений 
unit — 1) одиниця; ціле; 2) одиниця (ви-

міру)
unit cost — вартість/собівартість (одини-

ці продукції)
unit of analysis — одиниця аналізу 
unit of sampling — одиниця вибірки
unit profit — прибуток на одиницю про-

дукції
unit tax — податок на одиницю продукції
unitarian — унітарний 
unitarism, in job design theories — уніта-

ризм у теоріях моделювання посадових 
обов’язків

unitary price elasticity of demand — оди-
нична цінова еластичність попиту

united ever more closely — дедалі ближче 
єднання; дедалі тісніше єднання

united in its diversity — об’єднаний у сво-
єму розмаїтті

United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL) — 
Комісія ООН з міжнародного торгового пра-
ва (ЮНСІТРАЛ)

United Nations Organisation (UNO) — 
Організація Об’єднаних Націй (ООН)

unity of command — єдність керівництва
unity — єдність, неподільність; спільний 

інтерес; спільне володіння; спільний право-

вий титул; одиниця; ~ of Community law єд-
ність правового простору Європейського 
Економічно го Співтовариства; ~ of interest 
єдність правового інтересу; спільний право-
вий інтерес; ~ of joint property неподіль ність 
спільної власності; ~ of possession спільне 
володіння; ~ of purpose єдність мети; ~ of 
title спільний правовий титул

universal — 1) універсал; 2) уні-
версальний; загальний; всебічний; всесвіт-
ній; ~ agency універсальне (все бічне) пред-
ставництво; ~ agent гене ральний представ-
ник; агент із всебічни ми повноваженнями;  
~ authority уні версальні (всебічні) повнова-
ження; ~ character універсальність, універса-
ль ний характер; ~ concept of law універ-
сальна концепція права; ~ heir універ-
сальний спадкоємець; ~ international 
customary law загальне міжнародне звичає-
ве право; ~ international law міжнародне за-
гальне право; універсаль не міжнародне пра-
во; ~ malice неконкретизований злий уми-
сел; ~ military service загальна військова 
повинність; ~ nature універсальність, універ-
сальний характер; ~ norm загальна норма 
(закону тощо); універсальна норма;  
~ partnership по вне товариство; ~ peace за-
гальний мир

Universal Copyright Convention — Все-
світня конвенція про авторське право

universality — універ сальність; загальність
universality principle — принцип загаль-

ності (або універсаль ності)
unlawful — незаконний, протиза конний, 

протиправний; неприпустимий; ~ acquisition 
of arms незаконне прид бання зброї; ~ act не-
законна дія, про типравна дія; ~ activities 
(activity) про типравна діяльність, незакон-
на діяль ність, протизаконна діяльність;  
~ advan tage незаконна вигода; ~ application  
протиправне (протизаконне, незаконне) за-
стосування; ~ application of force протиправ-
не (протизаконне) застосу вання сили (на-
сильства); ~ application of physical force не-
законне застосування фізичної сили (до 
когось); ~ armed formation незаконне зброй-
не формування; ~ arms possession неза конне 
володіння зброєю; ~ arrest неза конний 
арешт, протиправний арешт; ~ assembly не-
законне зібрання, незакон не збіговисько;  
~ body незаконний орган; ~ claim незаконна 
претензія; ~ combination незаконне зібран-
ня, неза конне збіговисько (для реалізації 
закон ної або незаконної мети); ~ concession 
незаконна поступка, протиправна по ступка; 
~ confederacy злочинна (неза конна) змова; 
~ consent згода (потер пілого), що не має 
юридичного значен ня; ~ conviction незакон-

unified unlawful
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не засудження; ~ custody незаконне утри-
мання під вар тою; ~ detention незаконне 
затриман ня, протиправне взяття під варту, 
про типравне утримання під вартою; неза-
конне утримання (майна тощо); ~ detention 
of the land незаконне утри мання землі (у во-
лодінні); ~ device протизаконна махінація 
(оборудка); ~ discrimination незаконна 
дискриміна ція; ~ drilling незаконне військо-
ве на вчання; ~ engagement протиправна до-
мовленість; протиправне заняття; протиправ-
не зобов’язання; ~ enrich ment незаконне зба-
гачення; ~ exaction of money through 
intimidation неза конне вимагання грошей 
шляхом заля кування; ~ exaction of property 
through intimidation незаконне вима гання 
власності шляхом залякування; ~ exclusion 
from a labor (trade) union незаконне виклю-
чення із профспілки; ~ homicide протиправ-
не позбавлення людини життя, вбивство;  
~ income не законний прибуток, прибуток 
незакон ного походження; ~ intercourse  
неза конні статеві зносини; ~ investigation  
розслідування без законної підстави;  
~ investigator слідчий, який проводить роз-
слідування без законної підстави; ~ lease не-
законна оренда; ~ lottery неза конна лотерея; 
~ manner of arrest не законний спосіб здій-
снення (законного) арешту; ~ means проти-
правні засоби; ~ oath незаконна клятва (вчи-
нити вбив ство тощо); ~ origin незаконне по-
ходження; ~ picketing незаконне піке туван ня, 
пікетування із порушенням встановлених 
законом вимог; ~ play гра, заборонена зако-
ном; ~ practice проти законна практика;  
~ prevention неза конне перешкоджання;  
~ prevention of a person from leaving a room 
неза конне перешкоджання особі покинути 
приміщення; ~ purchase незаконне придбан-
ня; ~ purchase of arms неза конне придбання 
зброї; ~ receipt неза конне отримання;  
~ receipt of an easy credit незаконне отриман-
ня пільгового кредиту; ~ resistance чинення 
протип равного опору; протизаконний опір;  
~ restraint незаконне обмеження; ~ restraint 
on the free movement of goods незаконне об-
меження вільного руху товарів; ~ scheme про-
тизаконна махінація (оборудка)

unlimited liability — необмежена відпові-
дальність

unliquidated — неліквідований; неопла-
чений

unlisted — не допущений до біржового 
обороту; той, що не котується на біржі 

unload — 1) розвантажувати; 2) розпро-
давати цінні папери 

unmarketable — що не підходить для 
ринку; що не може бути проданим

unmerchantable — непридатний для тор-
гівлі

unoccupied — незайнятий 
unplaced — непроданий; нерозміщений
unpledged (unmortgaged) — незаставле-

ний
unpredictability — непрогнозованість, не-

можливість прогнозування 
unproductive — непродуктивний; що не 

приносить доходу 
unprofitable — нерентабельний, невигід-

ний; збитковий 
unprofitableness — нерентабельність; 

збитковість
unprotested — неопротестований 
unqualified — безумовний; неправомож-

ний, неправосильний; який не відповідає 
встановленим вимогам; ~ acceptance безу-
мовний акцепт; ~ audit report звіт про резуль-
тати повної ревізії; ~ confession безумовне 
(цілковите) виз нання вини; ~ opinion оста-
точний вис новок за результатами ревізії;  
~ person особа, яка не відповідає вимогам;  
~ right необмежене право; ~ voter особа, яка 
не відповідає виборчому цензу; особа, яка не 
має права голосу

unrated — неоподаткований, неоподатко-
вуваний 

unredeemed — невикуплений, непогаше-
ний

unregistered — незареєстрова ний; вида-
ний на подавця (пред’явника) (про цінні па-
пери тощо); ~ citizen громадянин, не зареє-
стрований у спис ках виборців; ~ firearms не-
зареєстрована вогнепальна зброя; ~ land 
зем ля, не занесена до земельного кадастру;  
~ marriage громадянський (незареєстро-
ваний) шлюб

unregistrable — який не підлягає реєстрації
unregulated — неврегульований, нерегла-

ментований; ~ traffic нерегульований вулич-
ний (дорожній) рух 

unreliability — недостовірність
unrequited — несплачений; некомпенсо-

ваний 
unrestricted — необмежений 
unsafe — ненадійний 
unsaleable — що не може бути проданим; 

неходовий 
unsaleable articles — товар, що не має по-

питу
unsanctioned — недозволений, несанкціо-

нований, незаконний; незатверджений;  
~ method недозволений метод; ~ telephone 
surveillance неза конне підслуховування те-
лефонних розмов 

unsatisfactory — незадо вільний; не під-
кріплений достатніми до казами; ~ accusation 

unlimited unsatisfactory
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обвинувачення, не підкріплене достатніми 
доказами

unsatisfied — невиконаний; не стягнений; 
~ judgement (judgment) невиконане судове 
рішення (у цивільній справі) 

unsatisfied order — невиконаний наказ
unscramble — розшифровувати
unscrupulous — безпринцип ний, недо-

бросовісний; нерозбірливий (у засобах);  
~ ness безпринципність; ~ competitor недо-
бросовісний конкурент

unseat — позбавляти місця (у зако-
нодавчому органі тощо); ~ a dele gate позбавля-
ти мандата делегата; ~ а member of Parliament 
позбавляти парламентського мандата

unsecured — негарантований; незабезпе-
чений, який не має забезпечен ня; непокри-
тий, необґрунтований; ~ claim необґрунтова-
ний позов; не обґрунтована заява; ~ creditor 
креди тор із незабезпеченого боргу; креди-
тор, який не має забезпечення боргу, неза-
безпечений кредитор; ~ debt незабез печений 
борг; ~ loan незабезпечена позичка

unserved — невручений (су довий доку-
мент); невідбутий (строк покарання) 

unserved term — невідбутий термін пока-
рання

unsettled — 1) неврегульований; невирі-
шений; 2) неоплачений, непогашений 

unsettled account — неврегульований 
(неоплачений) рахунок

unsolicited information — добровільна ін-
формація

unstock — вичерпувати запаси 
untenantable — непридатний для винайму
untrammel(l)ed — безперешкодний, віль-

ний від обмежень 
unused materials — невикористані мате-

ріали
unvalued — неоцінений
unvaried — незмінний, постійний
unveil — відкривати (таємницю, плани 

тощо), оприлюднювати
unverified — незасвідчений; неперевірений
unversed — недосвідчений
unvoiced pact — мовчазна згода
unwarned — непопереджений
unwanted — небажаний
unwarrantable — невиправ даний; непри-

пустимий, протизаконний
unwarranted — незаконний, не дозволе-

ний законом, невиправданий, негарантова-
ний; необґрунтований; неуповноважений; 
який не має права; са мовільний; ~ lу неза-
конно; невипрадано, необґрунтовано;  
~ absence самовільна відсутність; ~ behavior 
(behaviour) безвідповідальна поведінка;  
~ by law не дозволений законом, незакон-

ний, не зас нований на законі; ~ invasion of 
privacy необгрунтоване порушення недо-
торкан ності (таємниці) приватного життя;  
~ negation необґрунтоване заперечення;  
~ power незаконна влада; ~ prosecution необ-
ґрунтоване (безпідставне) судове пересліду-
вання; ~ search незаконний обшук

unwavering — непохитний
unwed — який не перебуває у шлюбі; не-

заміжня, неодружений
update — 1) модернізувати, вдосконалю-

вати; 2) коригувати (нагромаджені дані)
upgrade І — піднесення, підвищення; по-

кращання, поліпшення
upgrade ІІ — 1) підвищувати якість; 2) пе-

реводити у вищу категорію 
ups-and-downs — піднесення і падіння; 

розширення і скорочення 
upscale — елітний (товар, магазин) 
upsurge — зростання; піднесення, швид-

ке підвищення 
upswing — 1) піднесення; підвищення;  

2) тенденція до пожвавлення; економічне 
піднесення 

uptake — поглинання; споживання 
up-to-date — 1) сучасний, найновіший;  

2) бухг. “ажур” 
up-to-sample — відповідно до зразка 
upturn — покращання, поліпшення, під-

вищення 
upvalue — підвищити вартість 
upwards communication — висхідна ко-

мунікація
urban — міський; ~ area міська те риторія; 

~ authorities міські власті; ~ crime злочин-
ність у містах; ~ district район міста; ~ district 
council муніци пальна рада міського району;  
~ force міська поліція; ~ form of government 
форма самоврядування у міській зоні;  
~ guerilla міський партизан; ~ lands міські 
землі; ~ municipality міський муніципалітет;  
~ police міська поліція; ~ population міське 
населення; ~ rioting заворушення в місті;  
~ rioting by youths заворушення молоді в міс-
ті; ~ terrorism тероризм у містах; ~ youth gang 
міська молодіжна банда; ~ zone міська зона

urban planning — міське планування
urbanization — урбанізація
urge — спонукати, намовляти, наполя-

гати, закликати 
urge the overthrow of government — за-

кликати до повалення уряду
urgency — невідкладність, термі новість, 

крайня необхідність
Uruguay Round (UR) — Уругвайський 

раунд
usability — застосовність, зручність ви-

користання

unsatisfied usability
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usable — придатний до застосування
usage — 1) обіг; вживання; 2) торговельні 

звичаї 
usance — термін векселя, встановлений 

практикою 
use — 1) вживання, застосовування, ви-

користання; 2) користь, вигода
use of knowledge — використання знань
use value — споживча цінність, вартість
used — використаний; зужитий, що був у 

вжитку 
used material — використаний матеріал
useful — придатний; корисний; цінний 

(про інформацію тощо); ~ ness корисність; 
придатність; ~ bit of infor mation цінна ін-
формація (одне повідомлення); ~ information 
цінна інформація; ~ piece of information цін-
на інформація (одне повідом лення); ~ tool ко-
рисний інструмент (роз слідування тощо)

user — користувач; споживач; особа, яка 
здійснює користування; користуван ня (пра-
вом або річчю); ~s клієнтура; користувачі; ~ 

permit ліцензія на ви користання; ~ of cocaine 
особа, яка вживає кокаїн; ~s’ cooperative 
товари ство користувачів

user charges — плата за користування
user fees — плата за користування
util — ютил (умовна одиниця вимірюван-

ня корисності) 
utilitarian view — утилітарний підхід
utilitarianism — утилітаризм
utility — 1) корисність; практичність, ви-

гідність; 2) суспільна корисність
utility function — функція корисності
utility possibilities curve/frontier, UPC — 

крива/межа можливих корисностей
utility possibilities set — множина мож-

ливих корисностей
utilization — 1) використання, застосуван-

ня; утилізація; 2) коефіцієнт використання
utilization focused evaluation — оціню-

вання, спрямоване на використання
utterly — зовсім, надзвичайно, цілком, 

абсолютно 

usable utterly
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vacate — звільнити посаду 
valid — поважний, серйозний, ваго мий, 

обґрунтований, законний; дос татній з право-
вого погляду; чинний, який має силу, належ-
но вчинений, на лежним чином оформлений; 
достовір ний; незаперечний; ~ cause достат-
ня підстава, достатня причина; ~ claim об-
ґрунтована вимога, обґрунтована претензія, 
обґрунтоване домагання; ~ data достовірні 
дані; ~ defence (defen se) обставина, що ви-
ключає відповідальність; посилання на обста-
вину, що виключає відповідальність; юридич-
но обґрунтоване заперечення; ~ excuse по-
важна причина; ~ explanation ро зумне 
пояснення; ~ for чинний протя гом (певного 
часу); ~ in law юридично чинний, який має 
законну силу; ~ judgement (judgment) судо-
ве рішен ня, що набрало чинності; ~ marriage 
дійсний (чинний) шлюб; ~ on its face належ-
но оформлений (про документ тощо); фор-
мально правомірний (або чинний); ~ order 
чинний наказ; ~ passport законно оформле-
ний паспорт; чинний паспорт; ~ reason по-
важна при чина, переконливий доказ; ~ 
receipt справжня розписка; ~ right юридич-
но дійсне (чинне) право; ~ title бездоган ний 
(або чинний) правовий титул; дос татня пра-
вооснова (правопідстава); за конне право 
власності; ~ until re called чинний до скасу-
вання; ~ warrant чинний наказ

validate — надавати юридичної сили, на-
давати законної сили; визнавати чинним 
(або законним); визнавати та ким, що має 
силу; легалізувати; ратифі кувати; затвер-
джувати; підтверджувати; оголошувати об-
раним 

validate a passport — легалізувати паспорт
validation category — категорія достовір-

ності
validation criterion (criteria) — критерій 

правильності
validation procedure — процедура перевір-

ки допустимості, метод доказу — валідизація

validity — чинність; юридична чинність; 
законна сила, юридична сила; правомірність; 
строк дії (чинності); правильність, справед-
ливість, вірність, обґрунтованість; вагомість; 
~ in law законна сила; ~ of confession in a 
court of law значення зізнання в суді; ~ of 
contract чинність контракту (комерційної 
угоди); ~ of detention пра вомірність затри-
мання; ~ of government interference with 
freedom of speech обґрунтованість держав-
ного втручан ня у свободу слова; ~ of legal 
claims правомірність правових претензій; 
пра вильність правових положень; ~ of patent 
чинність патенту; ~ of statute чинність зако-
ну; правомірність видан ня закону; конститу-
ційність закону; ~ of treaty конституційність 
міжнародної угоди; термін чинності міжна-
родної угоди; ~ opinion висновок про чин-
ність (законність); ~ period строк чинності, 
строк юридичної дії; ~ scope межі чинності

validity of acts of the institutions — чин-
ність актів інституцій

valorization — 1) встановлення ціни;  
2) ревальвація, ревалоризація, підвищення 
цінності 

valorize — 1) встановлювати ціну, оцінюва-
ти; 2) ревальвувати (валюту), ревалоризувати 

valt cash — касова готівка
valuable — 1) цінний, що має грошову 

вартість; 2) корисний; цінний, важливий
valuation — 1) оцінка; визначення вар-

тості; 2) бонітування
valuation account — рахунок залишкової 

вартості
valuation of policy outcomes — оцінюван-

ня наслідків політики
valuator — оцінювач 
value — 1) цінність; вартість; 2) значення; 

величина
value added — додана вартість
value added tax — податок на додану вар-

тість
value in use — споживча вартість

V

vacate value
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value of utility — значення корисності
valuable material — цінний матеріал
value assertion — судження про цінності; 

оцінне судження
value conflicts — конфлікти цінностей
value judgment — оцінне судження
value of efficiency — цінність ефектив-

ності; ефективність як цінність
value of life — цінність життя
value-of-service — що належить до рівня 

(стану) попиту 
value to consumers — цінність для спо-

живачів
value-added tax, VAT — податок на дода-

ну вартість, ПДВ
value-for-money auditing — аудит відпо-

відності якості витраченим грошам
values — цінності 
valuing impacts — оцінювання впливів
valuing inputs — оцінка затрат (ресур-

сів)
valuing outcomes — оцінювання наслід-

ків; оцінка кінцевих результатів
variability — мінливість, змінність, непо-

стійність
variable — 1) змінна (величина); 2) кіль-

кісна ознака; 3) змінний, мінливий 
variable capital costs — витрати змінного 

капіталу
variable cost, VC — змінна вартість
variable exchange — валютний курс, що 

коливається
variable geometry — змінна геометрія
variance — 1) відхилення; невідповід-

ність; розбіжність; 2) дисперсія
variation — 1) зміна; коливання; 2) варі-

ант 
variety — 1) різноманітність; 2) різновид; 

вид; сорт
vary — 1) змінювати; обмінювати; варію-

вати; 2) відрізнятися; відхилятися 
vault — (банківське) сховище; сталевий 

сейф; підвал 
vehicle — 1) автотранспортний засіб, ав-

томобіль; 2) транспортне машинобудування 
vein — тенденція, настрій 
vellum — тонкий пергамент, калька
velocity — 1) швидкість; 2) обіговість 

грошей
velocity of circulation — швидкість обігу
velocity of currency — швидкість обігу 

готівки
velocity of money — швидкість обігу гро-

шей
vendible — призначений для продажу то-

вар 
vending — продаж за допомогою торго-

вельних автоматів 

vendor (vender) — гуртова фірма, що 
пропонує товар

vendue — аукціон
vengeance — помста 
vent — вихід (на ринок збуту); можли-

вість реалізації 
venture — 1) спекуляція; комерційне під-

приємство; 2) заходи заради організації но-
вого виробництва

venture capital — венчурний капітал
venturer — підприємець, що ризикує; 

спекулянт
venue — місце зустрічі 
verbal — усний 
verbal arrangement — усна домовленість
verification — верифікація, контроль, пе-

ревірка
verification evidence — підтверджуючі 

документи для перевірки 
verification of eligibility — перевірка при-

йнятності 
verify — контролювати; перевіряти; під-

тверджувати
version — версія, варіант
verso — ліва сторінка розкритої книги, 

зворотний бік
versus prep — проти, порівняно
vertical — вертикальний
vertical check — поперечний контроль 
vertical distance — відстань по вертика-

лі
vertical equity — вертикальна справедли-

вість
vertical filing — вертикальне зберігання 

документів
vertical merger — вертикальне злиття
vertue — властивість
vest — 1) наділяти (владою, майном);  

2) покладати (обов’язки) 
vetting — накладання вето 
via prep — через, за допомогою чогось
vicarious — похідний; зроблений за іншо-

го, субститутивний, субсидіар ний; ~ admission 
субститутивне виз нання факту; ~ agent упо-
вноважений представник, довірена особа, 
уповно важений; ~ atonement покуту вання 
чужої вини; ~ authority права, засновані на 
дорученні (повноваженні); ~ liability субси-
діарна відповідальність, субститутивна від-
повідальність, відпо відальність без вини за 
дії іншого, відпо відальність за чужу вину, 
відпові дальність за дії інших осіб; ~ criminal 
liability субститутивна кримінальна відпові-
дальність; ~ power(s) права, зас новані на до-
рученні (повноваженні); ~ punishment суб-
ститутивне (субституційне) покарання;  
~ representative уповноважений представ-
ник; ~ respon sibility похідна відповідаль-

value vicarious
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ність; ~ responsibility of state похідна відпо-
відальність держави; ~ ruler намісник

vice — дефект; вада, хиба, ґандж 
vice-President — заступник голови
vintage — 1) дата виробництва чи випус-

ку; 2) збір винограду; 3) вино врожаю певно-
го року 

violate — порушувати 
violate a treaty — порушувати договір
violate regulations — порушувати поста-

нову
violation — порушення 
virtue — добра якість; перевага; ефектив-

ність
visa — 1) віза; 2) віза (на документі); до-

звіл
visa policy — візова політика
visible — видимий (статті балансу)
visible balance — стаття балансу
visible items of trade — видимі статті тор-

гівлі
visibility hypothesis — гіпотеза прозорості
vision — бачення
visions of the role of the state — бачення 

ролі держави
visit — візит
visiting — який перебуває з візитом, який 

тимчасово перебуває в країні; інспекційний; 
який інспектує (здійснює інспектування);  
~ alien іноземець, який тимчасово перебуває 
в країні; ~ committee інспекційна комі сія, 
колегія мирових суддів, що інспек тує психі-
атричні лікарні; судова комі сія, що інспектує 
в’язниці; ~ justice суддя, який відвідує 
ув’язнених і конт ролює діяльність в’язниць 
в офіційному порядку

visitor — інспектор, контролер, реві зор 
(звітності); тимчасовий мешка нець; відвіду-
вач

visual — візуальний; видимий; наоч ний, 
оптичний; ~ evidence візуальний доказ;  
~ identification візуальне впіз нання, візуаль-
на ідентифікація; ~ strip search візуальний 
обшук з роздяганням

vis major — “форс-мажор” 
vital — конститутивний (елемент складу 

злочину тощо); згубний, смер тельний; суттє-
вий, життєво важливий; ~ element of crime 
елемент (складу) злочину; ~ elements of 
crime консти тутивні елементи злочину;  
~ evidence доказ, що має суттєве значення 
(для справи); ~ information надзвичайно важ-
лива інформація; ~ interests життєві інтереси; 
~ registration запис актів гро мадянського ста-
ну; ~ wound смертель не поранення, смертель-
на рана

vitality — 1) життєздатність; 2) життє-
вість

vitiate — викривляти, псувати; опорочу-
вати; позбавляти чинності (або юридичної 
сили); визнавати (робити) нечинним (угоду 
тощо)

vitiating — псу вання; викривлення; опо-
рочення; поз бавлення чинності (або юри-
дичної сили); визнання нечинним; який ро-
бить нечинним, який позбавляє юридич ної 
сили, який порочить

vitiation — псуван ня; викривлення; опо-
рочення; позбав лення чинності (або юри-
дичної сили); визнання нечинним

vocation — робота за покликанням 
vocational — професійний 
vocational training — професійне навчання
void — анулювати, знищувати, робити 

недійсним
voidable — який може бути скасо ваний 

(або оскаржений); заперечний; вразливий 
(про патент); ~ contract заперечний кон-
тракт; контракт, що може бути скасований;  
~ patent уразливий патент; ~ transaction 
оборудка (комер ційна операція, комерційна 
угода), що може бути скасована

voidance — скасування, анулюван ня; ви-
знання нечинним (недійсним)

voidness — нечинність, недійсність
volatility — мінливість, змінність, непо-

стійність 
volume — 1) обсяг, об’єм; величина; роз-

мір; 2) велика кількість
voluntary — 1) дія; 2) добровільний
voluntary assistance — добровільна під-

тримка
voluntary bankruptcy — добровільне бан-

крутство 
voluntary-exchange model — модель до-

бровільного обміну
voluntary export quota — добровільна 

експортна квота
Voluntary export restraint (VER) — До-

мовленість про добровільне обмеження екс-
порту з ініціативи імпортера

voluntary failure — неспроможність до-
бровільності/філантропії; добровільна не-
ефективність

voluntary policy instruments — добро-
вільні інструменти знаряддя політики

voluntary withdrawal — добровільний ви-
хід

vote — 1) голос (при голосуванні); право 
голосу; рішення, прийняте голосуван ням; 
кількість поданих голосів; балоту вання; ре-
золюція; вотум; бюлетень для голосування, 
виборчий бюлетень; 2) го лосувати, проводи-
ти голосування; ста вити на голосування; за-
тверджувати голосуванням; вирішувати 
голосуван ням; балотувати; виносити вотум, 

vicе vote
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во тувати; ~ a bill (draft law) through 
parliament проводити законопроект через 
парламент; ~ affirmatively голо сувати “за”;  
~ against 1) голос “проти”; 2) голосувати 
“проти”; ~ alternatively голосувати альтерна-
тивно; ~ article by article 1) постатей не голо-
сування; 2) голосувати поста тейно; ~ by 
acclamation 1) затверджен ня (або винесення 
вотуму) без голосу вання на підставі одно-
стайного схвален ня; 2) затверджувати (або 
виносити во тум) без голосування на підставі 
одно стайного схвалення; ~ by ballot 1) ба-
лотування; таємне голосування, голо сування 
бюлетенями; 2) балотувати; ви рішувати та-
ємним голосуванням; голосувати виборчими 
бюлетенями; ~ by block 1) голосування 
списком (блоком); 2) голосувати списком 
(блоком); ~ by cards голосувати мандатами; 
~ by correspondence (mail) 1) голосу ван ня по-
штою; 2) голосувати поштою; ~ by proxy  
1) голосування за дорученням (через пред-
ставника); передача свого голосу (іншій осо-
бі); 2) голосувати за дорученням (через пред-
ставника); пе редавати свій голос (іншій осо-
бі); ~ by rising 1) голосування вставанням;  
2) го лосувати вставанням; ~ by roll call  
1) по іменне голосування (у парламенті 
тощо); 2) голосувати поіменно (у парламен-
ті тощо); ~ by show of hands голосування під-
няттям рук; 2) голо сувати підняттям рук; ~ by 
sitting and standing 1) го ло  су вання вставан-
ням; ~ of confidence во тум довіри;  ~ of non-
confidence вотум недовіри; ~ of nо confidence 
vis-a-vis the government вотум недовіри уря-
ду; ~ on a motion ставити пропозицію на голо-
сування; ~ out of office голосу вати за звіль-
нення з посади; ~ plurally подавати голос 
більше ніж в одному виборчому окрузі; ~ 
Republican голо сувати за Республіканську 
партію; ~ secretly голосувати таємно; ~ sepa-
rately голосувати роздільно; ~ solid голосува-
ти одностайно; ~ the straight ticket голосува-
ти за список кандидатів (від) своєї партії; ~ 
through проводити голосування, проводити 
шляхом голо сування; ~ to accept the 
Constitution приймати конституцію, голосу-
вати за прийняття конституції (на референ-
думі); ~ to effect closure (cloture) голосувати 
про припинення дебатів; ~ unanimously голо-
сувати одностайно; ~ viva voce го лосувати 
усно; ~ want of confidence виносити вотум 
недовіри; ~ without debate 1) голосування без 
обговорення; 2) голосувати без обговорення

voteless — що не дає права участі в голо-
суванні 

vote maximize — максимілізатор голосів
vote trading — обмін голосами; торгівля 

голосами (логролінг)

voters — виборці
voting — голосування; участь у го-

лосуванні, участь у виборах; балоту вання; 
участь у загальних зборах акціо нерів; ~ age 
віковий ценз (на виборах); вік, що дає право 
на участь у голосу ванні; ~ agreement угода 
про (спосіб) голосування; ~ article by article 
по статейне голосування; ~ bulletin бю летень 
для голосування, виборчий бю летень; ~ by 
ballot балотування; таєм не голосування, го-
лосування бюлетеня ми; ~ by correspondence 
(mail) голо сування поштою; ~ by party lists 
голо сування за партійними списками; ~ by 
proxy голосування за дорученням (або через 
представника); ~ by roll call поіменне голо-
сування (у парламенті тощо); ~ by show of 
hands голосуван ня підняттям рук; ~ citizen 
громадя нин, який користується виборчим 
пра вом; дієздатний громадянин; ~ delegate 
делегат з правом голосу; ~ district ви борчий 
округ; ~ down відхилення, провалення (кан-
дидатури, пропозиції під час голосування);  
~ down of a bill (draft law) відхилення (про-
валення) за конопроекту; ~ entitlement право 
го лосу; ~ for голосування “за”; ~ for а list го-
лосування списком; ~ for a single candidate 
голосування кандидатур в індивідуальному 
порядку; ~ juror го лосуючий присяжний;  
~ jury голосу ючі присяжні; ~ machine маши-
на для підрахунку голосів; перен. машина го-
лосування; ~ member член (організації 
тощо) з правом голосу; ~ of a resolution 
голо сування резолюції; ~ offence (offense) 
порушення під час голосування; ~ paper ви-
борчий бюлетень; ~ paper left blank залише-
ний незаповненим виборчий бюлетень; ~ 
power право голосу, право участі в голосу-
ванні; ~ privilege право участі в голосуванні; 
~ procedure про цедура голосування; ~ 
qualification виборчий ценз; ~ right право го-
лосу, право участі в голосуванні; ~ rules пра-
вила голосування; ~ slip виборчий бюлетень; 
~ trust certificate доручен ня на право голо-
сування; ~ without debate голосування без 
обговорення 

vouch — заявляти; підкріпляти, підтвер-
джувати; затверджувати; (по)ручатися; свід-
чити; подавати речовий доказ (на підтримку 
чогось); викликати до суду для підтверджен-
ня права; представляти у суді свідка (або по-
ручителя); ~ее особа, викликана як свідок; 
авторитет не джерело (про людину); ~ for га-
рантувати, поручатися; свідчити (на користь 
когось); ~ for а witness ви кликати до суду 
свого свідка; ~ to warranty викликати до 
суду свого свідка

Voting rights in the WTO — право голосу 
в СОТ

voteless Voting
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voucher — гарант; розписка; квитан ція; 
корінець (чека, квитанції, квитан ційної 
книжки тощо); рекомендаційний лист, 
(письмова) рекомендація; виклик до суду 
для підтвердження права; ваучер; ~ check 
(cheque) поручи тельсь кий чек; ~ copy ви-
правдний документ; сигнальний примірник; 
~ for payment свідоцтво платежу; грошовий 
виправ дний документ

voucher schemes — ваучерні програми
voyage — рейс 
vow — 1) клятва; 2) давати клятву; кляс-

тися
voting paradox — парадокс голосуван-

ня 
vulnerability — вразливість
vulnerability of a state — вразливість дер-

жави

voucher vulnerability



224

wady — нелегальний іммігрант
wage — 1) заробітна плата (робітни ка);  

2) платити заробітну плату; найма ти на ро-
боту, вести (війну тощо), про водити (кампа-
нію), боротися (за щось); ~ administration 
управління питан нями заробітної плати;  
~ agreement угода про ставки заробітної 
плати; ко лективна угода; ~ arrears заборго-
ваність із заробітної плати (з боку дер жави, 
підприємців); ~ base основна заробітна плата; 
~ bill фонд заробітної плати; ~ bill tax пода-
ток на фонд заро бітної плати; ~ ceiling  вста-
новлений законом максимум заробітної пла-
ти; ~ claim вимога підвищення заробітної 
плати; ~ conditions умови оплати праці;  
~ control контроль за заробітною пла тою, ре-
гулювання заробітної плати; ~ cut зменшен-
ня (урізання) заробітної плати; ~ deduction 
вирахування із за робітної плати; ~ 
determination ви значення рівня заробітної 
плати; ~ discrimination дискримінація при 
оп латі праці; ~ disparity нерівність заро-
бітної плати, нерівність в оплаті праці; ~ 
dispute спір (конфлікт) з приводу за робітної 
плати; ~ earner household сім’я, що перебу-
ває на утриманні працівника за наймом;  
~ execution вирахування із за робітної плати 
(аліментів тощо); ~ floor встановлений зако-
ном мінімум заробітної плати; ~ freeze замо-
рожування заробітної плати; ~ incentive за-
охочувальна система заро бітної плати; ~ 
labor (labour) наймана праця; ~ package уго-
да з профспілкою з питань заробітної плати; 
~ payment виплата заробітної плати; ~ price 
control контроль за заробітною платою ціна-
ми; ~ rate тарифна ставка заробіт ної плати;  
~ restraint заморожування заробітної плати; 
~ scale шкала заробіт ної плати; ~ settlement 
тарифна угода (стосовно зарплати); ~ tax 
податок на заробітну плату; ~ the struggle 
for national independence вести бороть бу за 
на ціональну незалежність; ~ tribunal трудо-
вий суд, суд у справах заробітної плати; ~ 

war вести війну; ~ act закон про заробітну 
плату; ~ bandit бандит, який грабує інкасато-
рів, що пе ревозять заробітну плату; ~s fund 
фонд заробітної плати; ~s law закон про за-
робітну плату

wage and payment book — розрахункова 
книжка

wage differential — різниця ставок зар-
плати, диференційна заробітна плата

wage earner — робітник, який отримує 
зарплату

wage rigidities — негнучкість заробітної 
плати

wageworker — робітник 
wait-and-see — очікувальний 
waive — відмовлятися (від права, пре-

тензії)
waiver — 1) відмова (від права, претен-

зій); 2) вилучення, відступ
walking advertisement — ходяча/жива 

реклама 
wane — зменшення; зниження; спадання
want — 1) бідність, злидні; 2) відсутність, 

нестача
want ad — оголошення про найм
wantage — 1) утрушування; витік; 2) не-

стача 
wanton — безпідставний, безпри чинний; 

зловмисний, невмотивований, необґрунтова-
ний; неспровокований, який нехтує (правами 
інших осіб); роз пусний; ~lу необґрунтовано, 
без підставно; ~ attack неспровокований на-
пад; ~ destruction of population centers 
(centres) навмисне руйнуван ня населених 
пунктів (як воєнний зло чин); ~ disregard гру-
ба халатність; до вільне порушення; ~ mischief 
невмотивоване заподіяння шкоди; ~ murder 
безглузде тяжке вбивство; ~ negligence груба 
недбалість

ward — 1) адміністративний район;  
2) (міський) виборчий округ

warehouse — 1) склад; 2) зберіга ти на скла-
ді; ~ bond складська застав на; ~ certificate 

W

wady warehouse
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складське свідоцтво; ~ clause умова страху-
вання “зі складу на склад”; ~ keeper’s 
certificate (receipt) складська розписка;  
~ receipt складська розписка; ~ to warehouse 
clause умо ва страхування “зі складу на 
склад”; ~ to warehouse insurance страхуван-
ня “зі складу на склад”

warehousing — зберігання на складі; 
складське господарство

warning — попередження 
warrant І — 1) гарантія; порука; 2) упов-

новаження; доручення
warrant ІІ — гарантувати; поручатися
warranty — гарантія; договірна гарантія; 

порука; підстава; дозвіл; зас тереження  
(в угоді, контракті), (офі ційна) санкція; 
проста угода (порушен ня якої дає право на 
стягнення збитків, але не на розірвання уго-
ди); проста умова в договорі продажу;  
~ clause застереження (пункт) про гарантії 
(в угоді тощо); ~ deed документ на пра во во-
лодіння майном; ~ fund гарантій ний фонд; ~ 
mark гарантійна позначка; ~ of authority до-
ручення (документ); ~ of genuineness гаран-
тія справжності; ~ of quality гарантія якості; 
~ of title гарантія правового титулу; ~ 
provision положення (або застереження) 
про гарантії

Wassenaar Arrangement on Export 
Controls for Conventional Arms and Dual-
Use Goods and Technologies — Вассенаар-
ські домовленості з експортного контролю 
за звичайними озброєннями, товарами і тех-
нологіями подвійного застосування

wastage — 1) втрати, збиток; зменшення; 
2) відходи виробництва

waste — 1) розтрата, зайва витрата;  
2) втрати; збиток

waste paper — макулатура
wasteful — марнотратний; неекономний; 

руйнівний
wasting — розтрата; розтрачування 
water — вода
watercourse — водотік; водоймище 
waterproof — водонепроникний
waterworks — система водопостачання; 

водоочисна станція 
watchdog agencies — ревізійні органи
wax — віск
waxen — вощений
way — 1) дорога; шлях; колія; 2) бік, на-

прямок
waybill — 1) (транспортна) накладна; до-

рожній лист; 2) список пасажирів
ways and means advanced — позичка на 

покриття бюджетних витрат
weak — в’ялий, бездіяльний, зі спадними 

цінами 

weaken — послабнути; знизитися (ціни)
weakness — слабкість, бездіяльний на-

стрій (ринку), послаблення 
wealth — 1) багатство, добробут, доста-

ток; 2) матеріальні цінності
wealth tax — податок на багатство
wear — знос, зношування
weather — витримувати, переносити, 

зносити, терпіти 
web — сплетіння, павутина
weed — очищати, рятувати
weed out — вичищати, відбирати
weeding — відбирати документи на зни-

щення
weigh — зважувати; важити 
weight — 1) маса; 2) вантаж; 3) гиря
weight of evidence — вагомість свід-

чень
weighted — зважений
weighted average — середньозважене
weighted mean — середнє зважене
weighted-sum-of-utilities welfare func-

tion — функція добробуту із зваженою су-
мою корисностей

weighted votes — зважені голоси
welfare — благо; благополуччя; бла-

годійність; соціальне забезпечення; ~ aid 
соціальне забезпечення; ~ allowan ce над-
бавка до заробітної платні; ~ benefit соці-
альна допомога (грошова або матеріальна); 
допомога за раху нок благодійних фондів; ~ 
institution установа (або орган) соціально-
го за без печення; ~ mother мати, яка отри-
мує допомогу на дитину; ~ of the child бла-
го дитини; ~ officer працівник сфе ри соці-
ального забезпечення; уповно важений з 
нагляду за колишніми непов нолітніми пра-
вопорушниками (у Вели кобританії); ~ 
payment (державна) соціальна допомога 
(грошова або ма теріальна); виплата (соці-
альної) допо моги; ~ pension пенсія з фон-
дів со ціального забезпечення; ~ recipient 
особа, яка отримує соціальну допомо гу; 
пенсіонер; ~ roll перелік осіб, які отриму-
ють допомогу; ~ service служ ба соціально-
го забезпечення

welfare economics — економічна теорія 
добробуту

welfare function — функція добробуту
welfare program — благодійна програ-

ма
welfare state — держава добробуту
welfarism — політика, яка відстоює за-

провадження соціального забезпечення
well-being — добробут, достаток; процві-

тання
well-handled — 1) добре організований, 

вміло керований; 2) несвіжий

warehousing well-handled



226

well-meaning government — “доброзич-
лива” влада

well-off — спроможний (платити); за-
можний

well-paid — високооплачуваний 
well-spent — раціонально витрачений
well-to-do — заможний, (матеріально) 

забезпечений
welsh — 1) не дотримуватися зобов’я-

зання; 2) зникати, не сплативши боргу
welsher — 1) нечесний ділок; 2) той, який 

уникає сплати боргу
whatever — який би не, будь-який 
whip-round — збір грошей (на доброчин-

ність)
white papers — біла книга
whole — цілий, неушкоджений; рідний, 

кровний (стосунки); ~ ness ціліс ність, не-
ушкодженість; ~ blood діти, які мають спіль-
них батьків; ~ blood relation кровний родич 
за обома бать ками; ~ brother рідний брат;  
~ confession повне визнання (позову, обви-
нувачення), цілковите зізнання; ~ content 
approach принцип, згідно з яким заявці 
може бути протиставлений весь зміст (а не 
лише формула винаходу) неопублікованої 
заявки, що має раніший пріоритет; ~ hearted 
щиросердий; ~ hearted repentance щиросер-
де каят тя; ~ life assurance (insurance) стра-
хування на випадок смерті; ~ life policy поліс 
страхування на випадок смерті

wholesale І — гуртовий, оптовий, суціль-
ний; масовий; ~ batch гуртова партія;  
~ corrup tion суцільна корумпованість;  
~ murder масове вбивство; ~ price оптова 
(гур това) ціна; ~ trade оптова (гуртова) тор-
гівля

wholesale ІІ — торгувати оптом, вести 
оптову торгівлю

wholesale account — крупний рахунок у 
банку

wholesaler — 1) гуртовий торговець, гур-
товик (оптовик); оптове підприємство; 2) ін-
вестиційний інститут

wholesaling — гуртова (оптова) торгівля
wide — широкий
widely-spoken languages — поширені 

мови
widening — поширення
widespread — широко поширений
width — ширина, інтервал
wild — 1) вкрай збуджений (про стан 

ринку); 2) необдуманий; зроблений навмання
will — заповіт, духівниця 
willingness to pay — готовність платити
win — виграш, перемога 
windfall — непередбачений прибуток; ви-

падкове надходження 

windfall-profit tax — одноразовий пода-
ток на непередбачений прибуток

wipe — знищувати, ліквідовувати
with the consent of — за згодою 
with the exception of — за винятком 
withdraw — відкликати, вилучати, скасо-

вувати (доручення тощо); вихо дити (зі скла-
ду), виводити (зі складу), брати назад (про-
позицію тощо); ~ а demand відкликати (ви-
лучати) вимо гу; ~ a detainer скасовувати 
припис про взяття під варту; ~ a juror виво-
дити зі складу присяжних, які слуха ють 
справу; ~ a law скасовувати за кон; ~ a motion 
знімати проект резо люції (з голосування, 
розгляду тощо); ~ a plea of guilty відмовля-
тися від заяви про визнання вини; ~ a 
product off the line знімати товар з продажу; 
~ a record (suit) відкликати позов;  
~ accreditation відкликати акредитацію; ~ an 
action відкликати позов, відмов лятися від 
позову; ~ an ambassador’s accreditation при-
пиняти акредитацію посла; відкликати по-
сла; ~ an offer відкликати (скасовувати) про-
позицію; ~ an order відкликати замовлення; 
~ by notice відмовлятися з поперед женням 
(від угоди); ~ candidature (candidacy) зніма-
ти кандидатуру; ~ confession відмовлятися 
від зізнання (про те, що було зроблено рані-
ше); ~ for deliberation покидати зал засі-
дання для наради (судді, присяж ні); ~ from a 
treaty виходити з міжнародної угоди; ~ from 
circu lation вилучати з обігу; ~ from political 
activities відходити від полі тичної діяльнос-
ті; ~ from the federa tion виходити зі (складу) 
федерації; ~ from turnover вилучати з обігу; 
~ nationality позбавляти громадянства; ~ to 
consider the judgement (judg ment) виходи-
ти для обговорення рішення (суд)

withdrawal — відкликання, ска сування 
(доручення, інших подібних документів); 
вихід зі складу; взяття на зад (пропозиції 
тощо); ~ by notice відмова з попереджен-
ням (від угоди); ~ from a treaty вихід з 
(міжнародної) угоди; ~ from criminal 
activity відмо ва від злочинної діяльності; ~ 
of action відкликання позову; ~ of alibi від-
мова від алібі; ~ of charges зняття 
обвинува чень; ~ of demand вилучення ви-
моги; ~ of detainer скасування припису про 
взяття під варту; ~ of juror виведення при-
сяжного зі складу присяжних, які слухають 
справу; ~ of nationality по збавлення грома-
дянства; ~ of offer відкликання (скасуван-
ня) пропозиції; ~ of one’s candidature са-
мовідвід; ~ of plea of guilty відмова від зая-
ви про виз нання вини; ~ of product off the 
line зняття товару з продажу; ~ of record 
відкликання позову

well-meaning withdrawal
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withdrawn — вилучений; скасова ний (су-
дове рішення, закон тощо); знятий (з обгово-
рення тощо); ~ act скасований закон; ~ alibi 
відмова від алібі; ~ from commerce вилуче-
ний з товар ного обігу; ~ law скасований за-
кон; ~ rule скасована норма; ~ statute скасо-
ваний закон; скасований статут

withhold — зупиняти, припиня ти (вико-
нання рішення тощо); приховувати, не роз-
кривати, не повідомляти (інформацію); 
утримувати у володінні; ~ tax утримувати 
податок; ~ data при ховувати дані, не роз-
кривати даних; ~ evidence утримуватися від 
давання свідчень, приховувати докази, 
утри муватися від наведення доказів;  
~ information приховувати (не розкри вати) 
інформацію; ~ information given in 
confidence не розкривати інформа цію, на-
дану конфіденційно; ~ payment утримува-
тися від платежу; ~ recogni tion from a state 
не визнавати держа ву; утримуватися від ви-
знання держави

withholding tax — податок з платежів за 
кордон

within a given period — протягом вста-
новленого терміну

witness — свідок 
wobble — коливатися (про ціни); бути не-

стійким 
word — слово
word processing — обробка тексту, підго-

товка тексту 
wording — формулювання
wording of a clause — формулювання 

пункту
work — 1) робота; праця; 2) завантажен-

ня; обсяг роботи
workable — 1) рентабельний; 2) придат-

ний для обробки
worker — 1) робітник; 2) працівник; спів-

робітник
workflow — автоматизація документообі-

гу, послідовність операцій 
working — робота
working instruction — робоча інструкція
working-up — обробка 
worksheet — наряд 
workshop — 1) семінар; 2) робоча група; 

3) майстерня 
world body — світова організація 
World Customs Organization (WCO) — 

Всесвітня митна організація
World Intellectual Property Organization 

(IPO) — Всесвітня організація інтелекту-
альної власності

world price — світова ціна
World Trade Organization (WTO) — Сві-

това організація торгівлі (СОТ)

worldwide protection — захист у всьому 
світі 

work plan — план роботи
workers and their survivors — працівни-

ки та їхні утриманці
working party — робоча група
worth — цінність; багатство; достоїнство 
worthy — гідний, достойний, відпо відний
worthwhile — вартий, слушний
would-be — потенційний; майбутній 
would-be assassin — потенційний вбивця
would-be criminal — особа, готова (здат-

на) вчини ти злочин
would-be jurist — студент-юрист, сту-

дент — майбутній юрист
wound — 1) рана, поранення; образа; зби-

ток; 2) (по)ранити; завдавати болю; зачепи-
ти (почуття тощо); ~ criti cally серйозно по-
ранити; ~ fatally (mortally) смертельно по-
ранити; ~ to death заподіювати смертельне 
поранен ня, завдавати смертельного пора-
нення

wounded — поранений  
would-be man — поранена осо ба, поране-

ний
wounding — заподіяння (завдання) ран, 

нанесення поранення (поранень, ран); ~ with 
intent умисне (навмисне) поранення, умис-
не (навмисне) заподіяння поранень

wreck І — катастрофа, крах 
wreck ІІ — 1) викликати крах; 2) зазнати 

краху
writ — позовна заява; судовий документ
write-down — 1) зниження ціни; знижен-

ня вартості; 2) часткове списання з рахунку
write-in — письмовий запит про наяв-

ність в організації робочих місць 
write-off — 1) повне списання з рахунку; 

2) списане майно
write-up — 1) підвищення ціни; підви-

щення вартості; 2) запис
writer — автор, письменник
writing І — письмовий
writing ІІ — писемність, лист, почерк, до-

кумент
wrong — 1) правопорушення, шкода; не-

правомірність; несправедливість; не правда, 
образа; неправильність; 2) за шкоджувати, 
заподіювати шкоду; обра жати; 3) помилко-
вий, хибний; неправий; ~ doer правопоруш-
ник, делінквент; кривдник, кривдниця;  
~ doing правопорушення, проступок, проти-
правна поведінка; вчинення пра вопо ру-
шення 

wrongful — неправомірний, проти-
правний, протизаконний, несправедли вий;  
~lу неправомірно, протиправно, незаконно, 
протизаконно, несправедли во; ~ness не-

wrongfulwithdrawn
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правомірність, протиправність, незакон-
ність 

wrongly — необґрунтовано; незакон но, 
неправомірно, помилково

wrongous — не правомірний, протиправний 
wrongful act — неправомірна дія 
WTO membership — членство в СОТ

WTO Ministerial conference — конфе-
ренція міністрів СОТ

WTO multilateral agreements — багато-
сторонні угоди СОТ

WTO plurilateral trade agreements — 
торговельні угоди СОТ з обмеженою кіль-
кістю учасників

wrongly WTO plurilateral
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Х-efficiency — Х-ефективність
xenophobia — ксенофобія
Х-inefficiency — Х-неефективність
Y-efficiency — Y-ефективність
Yaounde convention — Яундеська кон-

венція
yardstick — основний тариф 
year — рік; вік, роки
yearly — щорічно; раз у рік 
yield — 1) поступатися; погоджуватися; по-

давати у відставку, надавати; ~ one’s right по-
ступатися своїм правом; ~ to the terms of 
contract погоджуватися з умовами контракту; 
2) урожай; урожайність; 3) добування

yield of bonds — процентний дохід з об-
лігацій

yield to maturity — прибутковість на мо-
мент погашення облігації

yielding — 1) виробництво, видавання;  
2) кількість продукції, вихід 

yielding interest — що дає процент
young — молодий, юний, новий; ~ adult 

correction виправний вплив на молодих по-
внолітніх правопорушників; ви правна уста-
нова для молодих пов нолітніх правопоруш-

ників; ~ adult criminal повнолітній злочи-
нець моло дого віку; ~ correction виправна 
установа для молодих повнолітніх пра-
вопорушників; ~ in crime який недавно став 
(ступив) на злочинний шлях; ~ offender зло-
чинець юного віку; ~ offender institution ви-
правний заклад для юних злочинців; ~ state 
нова держава

youth — молодь; ~ authority орган у спра-
вах молоді; ~ board рада молоді; ~ 
commitment взяття під варту молодо го пра-
вопорушника; ~ correction center виправний 
центр для молодих злочинців; ~ court суд у 
справах непов нолітніх (у Великобританії);  
~ crime молодіжна злочинність; ~ curfew 
комен дантська година для молоді; ~ 
extremist organization молодіжна екстре-
містсь ка організація; ~ gang молодіжне угру-
повання (як правило, кримінальне або на-
півкримінальне), молодіжне злочин не угру-
повання, молодіжна банда; ~ gang figure 
активний діяч молодіжно го (злочинного) 
угруповання; ~ prison в’язниця для молодих 
в’язнів; ~’s detention camp табір ув’язнення 
для молодих злочинців

Х–Y

Х-efficiency youth
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zero-based budgeting — бездоганне бю-
джетування

zero binding — нульове зв’язування
zero-defects — бездефектний 
zero-for-zero tariff reductions — скоро-

чення тарифів ”по нулях”
zero haven — нульова гавань

zeroing — зведення до нуля
zero option — нульовий варіант
zero-sum game — гра з нульовою сумою
zone — зона; пояс; район
zoning — 1) зонування; районування;  

2) встановлення зонального тарифу або зо-
нальних цін

Z

zero-based zoning
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